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  أھلھامنشاھدوشھد

فقد قام منهجهم ... أما القطبيون<: قال الصاوي
ابتداًء على بلورة قضية التشريع وبيان صلتها بأصل الدين 
أن اخللل الذي يغشى أنظمة احلكم يف جمتمعاتنا املعاصرة 

  ..اإلسالم وهادم ألصل التوحيدناقض لعقد 
ومعلوم أنّ الكتب اليت متثّل هذا االجتاه وتعبر عن 

قطب رمحه اهللا يف جمال   منهجه هي كتب األستاذ سيد
ألستاذ لالدعوة واملخاطبة العامة، وكتاب حد اإلسالم 

  .>..ايد الشاذيل يف جمال التأصيل والتنظري عبد
اب واجلماعات مدى شرعية االنتماء إىل األحز[

  )].171ص (اإلسالمية 

القطبیة 
 فاعرفوھاالفتنةھي
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  5  فاعرفوھاالفتنةھيلقطبیةا

U  
  

رب ا مباركًا فيه كما حيببا طيا كثريصلّ احلمد هللا محد نا ويرضى، اللهم
 محيد كإبراهيم إن حممد، كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل على حممد وعلى آل

  :وبعد .جميد
وهللا  ـ  شرق وغرب>القطبية هي الفتنة فاعرفوها<: فإنه لَما صدر كتايب

، فأقبلوا فوصل إىل كثري من العامة واخلاصة من أهل العلم وطلبته ـ  واملنةاحلمد
حىت نفد ما طُبِع منه، فأشار علي بعض  ـ القتناعهم بإفادته ـ عليه قراءة وتوزيعا

إخواين وأحبيت بإعادة طبعه مرة أخرى، ليعم النفع به، فأجبتهم إىل طلبهم، 
فحررت عباراته، زائدا يف مادته العلمية، ليخرج للناس مرة أخرى يف صورة ية 

  .ـ  إن شاء اهللا تعاىل  ـ نقية
هذا وال يفوتين أن أشكر كلّ من نصح يل حني أهدى إيلّ مالحظاته على 

  .ما كتبت، فله مني الشكر والثناء والدعاء الصاحل يف ظهر الغيب
ن أراد الزيادة يف معرفة هذه م أن أزف البشرى لـ باملناسبة ـ وأود هنا

ؤلّفات لبعض امل بعض ـ إن شاء اهللا تعاىل ـ صدر قريباسياجلماعة أكثر فأكثر، بأنه 
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  6 فاعرفوھاالفتنةھيالقطبیة

العلماء والفضالء والفاضالت، واليت تبني مناهج وأفكار تلك اجلماعة، مناقشة 
  .إياها باحلجة والربهان

  .اللهم أرنا احلق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطالً وارزقنا اجتنابه
العاملني، والصالة والسالم على سي د وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب

  .املرسلني

  متّ الفراغ من مراجعته وكتابة مقدمته
  ه1415يوم السبت غرة شهر ذي القعدة من عام 

  :املؤلّف
  أبو إبراهيم ابن سلطان العدناين

!!!  
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  7  فاعرفوھاالفتنةھيلقطبیةا

U  
اليوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم { :احلمد هللا القائل يف كتابه

 لَكُم يتضري وتمانِعيند الَم6: املائدة، آية [}اِإلس.[  
فَالَ وربك الَ يؤمنونَ حتى يحكٍِّموك فيما شجر بينهم ثُم الَ {: والقائل

  ].65: النساء، آية [}يجِدوا في أَنفُِسهِم حرجا مما قَضيت ويسلِّموا تسليما
 ينذالَّ وارِنصاَأل وينرِاجِه املُن مونَلُو اَألونَقُابِالسو{:  أيضاوالقائل

اتبعإِم بِوهحسانر ضاُهللاي ع نهمو رضوا عنهأَ وعلَد همج ناتت رِجي تحتا ه
  ].100: التوبة، آية [}يمظ العزو الفَكلدا ذَبا أَيه فيندال خارهناَأل

: اهللا القائل  عبد  والصالة والسالم على خليله ومصطفاه حممد بن
>كالا إِالَّ ههنزِيغُ عا، الَ يارِهها كَنهلاِء، لَيضيلَى البع كُمكْترأمحد يف .>...ت 

. >من عملَ عمالً لَيس علَيه أَمرنا فَهو رد<: ، والقائل أيضا)4/126(مسنده 
  ).8/156(البخاري 

أُوصيكُم بِتقْوى <: rوعلى آله وصحبه الذين قال هلم الرسول الكرمي 
بعدي اِهللا، والسمعِ والطَّاعة، وإِنْ كَانَ عبدا حبشيا، فَإِنه من يعش منكُم يرى 

فَاِء الراشدين املَهديني، وعضوا علَيها اختالَفًا كَثريا، فَعلَيكُم بِسنتي وسنة اخلُلَ
كُلَّ بِدعة إِنَّ  كُلَّ محدثَة بِدعةٌ، وبِالنواجِذ، وإِياكُم ومحدثَات اُألمورِ، فَإِنَّ
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  8 فاعرفوھاالفتنةھيالقطبیة

  ).4/126(أمحد يف املسند . >ضالَلَةٌ
ة لَّ مالَّ إِارِي النا فهلُّ، كُةًلَّ منيعبس وثالَى ثَلَي عتم أُقرِتفْتو<: والقائل

واح؟ قال ما الواحدة: ، فقيل لهةد :ا أَمنلَا عيهالي ومأَ وصاحلاكم > يابِح 
  :وبعد .)1()129 ـ 1/128(

اجلماعات < بفإنه قد كثر الكالم يف هذه األيام حول ما يسمى 
؛ الختالف  قادح، ومادح: فيها إىل قسمنيالبية املتكلّمني، وانقسم غ>اإلسالمية

غايات النقد، ولذا أحببت أن أتكلّم حول مجاعتني منها، ألبين ما أعتقد أنه 
الصواب، وألبين بعض اإلشكاالت اليت يستشكلها بعض اإلخوة الفضالء، 
وألجيب على بعض التساؤالت اليت تدور يف أذهان كثري من الشباب، رابطًا 

  :منها تلك اجلماعات، فأقول وباهللا التوفيقل اليت تنطلق الفروع باألصو

  
دعوة احلق هي الدعوة ال بأنّ ـ وفّقين اهللا وإياك لكلّ خري ـ اعلم أخي

املتمسكة بالكتاب والسنة على فهم السلف الصاحل، وأنّ أي دعوة تركت شيئًا 
  .ا تركت من ذلكمما سبق فهي دعوة منحرفة عن طريق احلق والصواب بقدر م

  
رى عي التمسك بالكتاب والسنة، فيا ت بأنّ كلّ الدعوات تدـ  أيضا ـ واعلم
  ؟  ق بني هذه الدعوات والدعوة احلقما هي الفرو

  :الفروق كثرية جدا، أمهّها
                                   

  .)204، 203(: ، رقم احلديث)367 ـ 1/356(انظر سلسلة األحاديث الصحيحة  )1(
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  9  فاعرفوھاالفتنةھيلقطبیةا

ة على فهم السلف أنّ الدعوة احلق هي املتمسكة بالكتاب والسن: أوالً
  .الصاحل

كة بفهم ما الدعوات األخرى، فهي متمسـ ن أنشأهاأم عي هو أو وقد يد
ها بذلك تتمسعي لنفسها أنةتدكة بفهم  ـ ك بالكتاب والسنفاجلهمية متمس

  .صفوان درهم، وجهم بن  اجلعد بن
 ،)1(احلسن األشعري واألشعرية متمسكة بفهم أئمتهم املنتسبني أليب

ومنها  ـ والتبليغية متمسكة بفهم مؤسسها حممد إلياس، واإلخوانية بفصائلها
 >اهلضييب< و>قطب سيد< و>حسن البنا<متمسكة بفهم مؤسسها  ـ القطبية

  .وغريهم

أنّ الدعوة احلق أصحاا يأخذون علمهم عن أئمة الدعوة السلفية : ثانيا
جيالً   ـ ء منهم، ويقرأون للميت منهميف كلّ عصر، ويتتلمذون على أيدي األحيا

 خبالف أصحاب الدعوات الباطلة؛ فإنهم أعداء ألئمة السلف، األحياء ـ  بعد جيل
منهم واألموات، بل هم خلف كلّ خمالف ألولئك، وإن ادا بأنهم عوا ظاهر

  .متبعون هلم

ا أصحاب الدعوة احلق يهتمون بالكتب السلفية، وذلك بقراء: ثالثًا
 خبالف أصحاب الدعوات،  والذب عنها)2(وحفظها وفهمها وحتقيقها ونشرها

 ، فإنهم مبغضون لتلك الكتب، بل وحماربون هلا، ولنشرها، وهم ساعونالباطلة
                                   

: طور الكالبية، والطور الثالث: طور االعتزال، والثاين: بو احلسن بثالثة أطوار؛ األوللقد مر أ )1(
  .فاألشاعرة ينتسبون لطوره الثاين. رجوعه إىل مذهب السلف

قد ينشر بعضهم كتب السلف، مع حتريف هلا، وال يرى عليه أي أثر لتلك الكتب، وال على  )2(
  .دعوته وأتباعه
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  10 فاعرفوھاالفتنةھيالقطبیة

  . لربط أتباعهم بكتب مؤسسي تلك اجلماعاتـ أيضا ـ
  ؟ ؟ وما هي مؤلّفام ن هم السلفم: فقد يقول قائل: وبعد

فهؤالء هم .  هم الصحابة والتابعون وتابعو التابعنيالسلف: فاجلواب
جهم فهو سلفيسلفنا، وم ن سار على.  

  : فكثرية جدا، أذكر بعضا منهاوأما مؤلّفات السلف
مسند اإلمام أمحد، صحيح البخاري، صحيح مسلم، السنن األربعة، تفسري 

م الدارمي على بشر كثري، رد اإلما  جرير الطربي، تفسري البغوي، تفسري ابن ابن
املريسي، رد اإلمام أمحد على اجلهمية، خلق أفعال العباد للبخاري، الشريعة 

حنبل،   خزمية، السنة لإلمام أمحد بن منده، التوحيد البن لآلجري، اإلميان البن
بطة، السنة  حنبل، اإلبانة البن  أمحد بن اهللا بن السنة للخالل، السنة لعبد

كتب شيخ ،  واجلماعة لآللكائيول اعتقاد أهل السنةللرباري، شرح أص
كلّها بال استثناء، وكذا كتب تلميذه ، ـ رمحه اهللا تعاىل  ـ تيمية اإلسالم ابن

، وكتب أئمة الدعوة النجدية السلفية، ككتاب ـ رمحه اهللا تعاىل ـ القيم ابن
احلميد، وفتح تيسري العزيز : الوهاب، وشروحه مثل عبد التوحيد لإلمام حممد بن

ايد، وقرة عيون املوحدين، والدرر السنية، وغريها كثري، مما كتب على منهج 
  .أولئك الكرام من السابقني والالّحقني

 ـ كما أشرت لك سابقًا ـ إذا علمت هذا، فاعلم بأني سأتكلّم عن مجاعتني
رة أخرى، من تلك اجلماعات، جاعالً إحدامها فرعا، واألخرى أصالً، أو بعبا

جاعالً إحدامها أصالً ليفهم القارئ من خالله اجلماعة األخرى، وإليك البيان 
  :وعلى اهللا التكالن
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  11  فاعرفوھاالفتنةھيلقطبیةا

)1(  
هلذه اجلماعة منهج تسري عليه، وأصول ترجع إليها، تسمى باألصول الستة، 

  :وهي كاآليت
  .>rحممدا رسول اهللا  ال إله إالّ اهللا< حتقيق الكلمة الطيبة ـ 1
  . الصالة ذات اخلشوع اخلضوعـ 2
  . العلم مع الذكرـ 3
  . إكرام املسلمنيـ 4
  . تصحيح النية وإخالصهاـ 5
  . اخلروج يف سبيل اهللاـ 6

انتبه أخي القارئ الكرمي هلذه األصول الستة، وانظر فيها، وتفكّر يف معىن 
ن لك ما الذي يعنونه  ؛صولذ لك بعض هذه األكلّ أصل، مثّ تعال معي آلخألبي

ل ا، مثّ ننظر بعد ذلك، هل هم على طريقة السلف يف فهمهم هلذه األصو
  ؟ وتطبيقها والدعوة إليها أو ال

  
، إذا بد أن تفهم أُخي أنّ هلذه األصول الستة كلمة سر وقبل املناقشة، ال

أن تفهم مجيع أقوال وأفعال هذه اجلماعة،  ـ ن اهللا تعاىلبإذ ـ فهمتها استطعت
ةعندما ترجع بتلك األقوال واألفعال إىل كلمة السر اليت قامت عليها أصوهلم الست.  

                                   
القول البليغ يف التحذير من مجاعة <:  هذه اجلماعة انظر لزاما كتابلماء يفملعرفة أقوال الع )1(

  .اهللا التوجيري رمحه اهللا رمحة واسعة عبد ، للشيخ محود بن>التبليغ
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  12 فاعرفوھاالفتنةھيالقطبیة

 فإن كنت على استعداد لتفهم تلك األصول وكذا كلمة السر، فهلُم إيلّ
  :ـ ي وعنك كلّ شرف عنراك لكلّ خري وصقين اهللا وإيوفّ ـ

يا أخي هيكلمة السر :أنّ كلّ شيء يسبب الن ة، أو االختالف رقَة، أو الفُفر
  .فهو مبتور، مقطوع، ملغى من منهج اجلماعة ؛ـ ولو كان حقا ـ بني اثنني

كرر . ؟ أرجو منك تكرار النظر مع الفهم اجليد هل فهمت كلمة السر
صل األول من أصول هذه إذًا تعال معي لنأخذ األ ؟ هل كررت. مرة أخرى

هل تدري ما معىن حتقيق  .>ال إله إالّ اهللا<حتقيق الكلمة الطيبة : ماعة وهواجل
  ؟ >ال إله إالّ اهللا<الكلمة الطيبة 

حتقيق التوحيد بأنواعه :  معناها>ال إله إالّ اهللا<حتقيق الكلمة الطيبة 
  .اء والصفاتالثالثة، توحيد األلوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد األمس

 يف فتح ايد ـ   عليه اهللاةرمح ـالشيخ  حسن آل الرمحن بن  قال الشيخ عبد
وال :  أي>حسابغري دخل اجلنة بن حقّق التوحيد باب م<: قوله<): 48ص (

 >؛ ختليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع واملعاصيحتقيقه: قلت. عذاب
  .انتهى كالمه رمحه اهللا

إذا كان هذا هو معىن  :سؤال، وهو ـ أخي القارئ  ـ كوقد يتبادر إىل ذهن
  ؟  الطيبة، فلماذا خنتلف معهم إذًاحتقيق الكلمة

.. نعم :؟ فامسع اآلن   تذكّرتـ بعد أن تتذكّر كلمة السر ـ امسع اجلواب
، ولكن ما مرادهم >ال إله إالّ اهللا< حتقيق الكلمة الطيبة: األصل األول: هم قالوا
؟ ألنه ال   ملاذا !  ها هو الكالم حول توحيد الربوبيةهم بتحقيقمراد؟  بتحقيقها

وذلك حينما ال . يسبب النفرة، وال الفرقة، وال االختالف بني اثنني من املسلمني
  .ينظر إىل الزمه من استحقاق اهللا سبحانه للعبادة دون سواه
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  13  فاعرفوھاالفتنةھيلقطبیةا

ة، ، والنفرب الفرقةه يسب فإن؛توحيد األمساء والصفاتأما الكالم يف 
وجهمية، حلولية، واحتادية، وهؤالء واالختالف، ألنّ هناك أشعرية، وماتريدية، 

، وخمالفون لعقيدة السلف فيه، واألصل الذي تسري كلّهم خمتلفون يف هذا الباب
 أي شيء يسبب النفرة، أو الفرقة، أو االختالف أنّ: ـ كلمة السر  ـ عليه اجلماعة

  . من منهج اجلماعةبني اثنني، فحكمه البتر واإللغاء
فإنّ الكالم ، توحيد األلوهيةوكذا القسم الثالث من أقسام التوحيد، وهو 

وحكمه يف منهج اجلماعة البتر والقطع واإللغاء، ألنه يسبب  ـ  أيضا  ـ فيه ممنوع
فهذا سلفي، وهذا خلفي قبوري، فاألول ال جييز شد الفرقة واالختالف والنفرة، 

الصالة عندها، وال إليها، وال الطواف ا، وال التوسل الرحال للقبور، وال 
، خبالف الثاين، فكلّ ..وال.. بالصاحلني من أصحاا، وال االستغاثة م، وال

ما هو من صلب الدين عندهذلك جائز عنده، بل كلّ ما ذكرت لك إن.  
احلمد : إذا قام قائمهم ليبين هذا األصل ال يقول إالّ ـ يا أخي الكرمي ـ وهلذا

  .، مما يتعلّق بتوحيد الربوبية فقط..و.. و.. هللا الذي خلقنا ورزقنا وأنعم علينا
  ؟  هلم هالَّ طبقت كلمة السر على أصل آخر :قال أخي
  !؟ وهل أردت لك إالّ اخلري. نعم:  بكلّ سرورقلت له

  . العلم مع الذكر:تعال نأخذ األصل الثالث
قال اهللا، قال رسوله، قال الصحابة، سواء يف :اك نعلم بأنّ العلم هوأنا وإي 

  ؟ اخل، فما مرادهم بالعلم  ..العقائد، أو العبادات، أو املعامالت، أو األخالق
  .علم فضائل، وعلم مسائل: إنّ العلم نوعان: يقولون

ب النفرة، أو الفرقة، أو <:  أُذكِّرك؟ هل تذكّرت كلمة السرأي شيء يسب
  .>نّ حكمه يف منهج اجلماعة البتر والقطع واإللغاء فإ؛االختالف بني اثنني
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  14 فاعرفوھاالفتنةھيالقطبیة

). أي للجماعة(علم فضائل، وهذا لنا : إذًا لنعد إىل تقسيمهم العلم نوعان
 يطلبه عند ـ أي اخلارجني معهم ـ  منكموعلم مسائل، فهذا ألهل العلم، كلّ

  .علماء بلده
ئل، ومنعوه  وملاذا أجازوا الكالم يف علم الفضا؟ هل انتبهت هلذا التقسيم

أن يأخذوه  ـ كما تقدم ـ يف علم املسائل، بل يطلبون من الذين خيرجون معهم
  . الفرقة، وال اختالفًا، خبالف الثاينببس ألنّ األول ال ي؟ عن علماء بلدهم

 ألعلم هل فهمت ؛هل تسمح يل بطرح سؤال آخر اختباري: أخي القارئ
  ؟  كلمة سرهم أو ال
  ؟  باملعروف وينهون عن املنكرهل سيأمرون: السؤال هو

ألنّ األمر باملعروف ؟ملاذا. ال: سيكون اجلواب على ضوء كلمة السر 
بني اآلمر واملأمور، إذن  ـ يف زعمهم ـ والوحشةوالنهي عن املنكر يسبب النفرة، 

  .حكمه البتر من منهج اجلماعة
  ؟ إذن كيف سيأمرون وينهون: سؤال آخر

ث واآليات املرغبة يف الفعل أو الترك، غري يعرضون األحادي: اجلواب
 ينذ الَّونَنمؤ املُحلَفْ أَدقَ{: متطرقني للجانب العقدي، فيقولون لتارك الصالة مثالً

همف الَي صهِتمخ اشويقولون قال رسول اهللا }...ونَع r :> ما من عبد مسلم
صلِّيي هللا تعاىل يف كلّ يوم ثنتا غري الفريضة، إالّ بىن اهللا له  عشرة ركعةيتطوع 

  . وهكذا؟ هذا فضل التطوع، فكيف بفضل الفريضة. >بيتا يف اجلنة
عدم اإلنكار على متعاطي املعصية ااهر ا بينهم، : وهلذا فإنّ من منهجهم

 وحنوه، بل ربما أعانوه على احلصول عليه أو فال ينكرون على شارب الدخان
 وإذا أراد حلق حليته !! ما محلوا له زجاجتهبب اخلمر، ورشاراشتروه له، وكذا 
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  15  فاعرفوھاالفتنةھيلقطبیةا

  .أخي هذه مبالغة قد تقول يا.  وهكذا!!   أو ذهبوا به إىل احلالق!  أعطوه املوسى
، فارجع إىل الكتب اليت >ليس اخلرب كاملعاينة<: ـ اكهداين اهللا وإي ـ فأقول

م تانتقدالعجب العجابر .  
 تعليمهم علما بأنَّ ـ كر لك القليل من قصصهم أبيت إالّ، فسأذفإنْ
ـ ما هو بطريق القصةملبادئهم إنم مبيا تأويالن:  

موا العلم إىل علم فضائل، وعلم مسائل، وقالوا للخارجني معهم حينما قس
خارج، خشوا وخافوا أن ما يكون عند علماء بلدة كلّإنّ طلب علم املسائل إن 

موا تركوا اجلماعة، وهلذا هم إن تعلَّ عقول وقلوب أولئك، ألنيدخل هذا الكالم إىل
جعلوا بعض العوائق اليت تعيقهم عن طلب علم املسائل، وتعينهم على طلب علم 

  .الفضائل، حىت لو مسعوا آية أو حديثًا فيه للعلم وفضله نزلوه على علم الفضائل
ثاء، وجلسة ليلة جلسة ليلة الثال: بأنّ هلم جلستني ـ  رمحك اهللا  ـ اعلم

  .األربعاء
ن يريدون تشجيعه للعائدين من اخلروج، يحضر هلم م: اجللسة األوىل

  .للخروج معهم، أو التأثري عليه
 فيقول أمري تلك اجللسة ؛الترتيب للخروج عصر األربعاء: واجللسة الثانية

يبه  فيج؟   كم يوما خرجت:ـ ليعلم اجلدد من املستمعني ـ ألحد اخلارجني
 ؟  ما شاء اهللا، أين قضيتها: فيقول له. خرجت أربعة أشهر يف سبيل اهللا: اخلارج

قضيت عشرة أيام يف الدول اخلليجية، وعشرين يوما يف أدغال : فيقول له اخلارج
إفريقيا، وشهرا يف أوروبا، وشهرا يف أمريكا اجلنوبية، وشهرا يف شرق آسيا واهلند 

ما شاء اهللا أنت داعية، والداعية مثل : ـ وانتبه  ـ جللسةوباكستان، فيقول له أمري ا
السحاب يعلى الناس مر هم أشبه باآلبار يف أرضهم فيسقيهم، خبالف العلماء، فإن
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  16 فاعرفوھاالفتنةھيالقطبیة

إذا أصابك الظمأ على بعد مسافة ميل، قد يقتلك العطش قبل أن تأيت تلك 
دة، فإذا أردت غري موجو الدلو اليت تلقى فيها  ألنَّ؛اآلبار، بل قد ال تشرب

  .بد من احلضور عند حافة البئر، مثّ تلقي الدلو، مثّ جتذب حىت تشربالشرب فال
هل انتبهت لمن ـ كما انقدح يف نفوس السامعني له  ـ ا انقدح يف نفسكم 

  ؟  تفضيل الداعية على العامل
 فأراد أن يكون ؛كّر تلك القصةذد أحدهم أن جيلس لطلب العلم تافإذا أر

  .ال أن يكون بئرا من اآلبارسحابا 
بد من بيان زيفها، فأقول أجعلك يف حرية من هذه القصة، فالوحىت ال 

ت نبِأنّ السحاب ال ي ـ  أرشدين اهللا وإياك لكلّ خري وحق ـ اعلم: وباهللا التوفيق
إالّ كأل البهائم غالبا، وال ينبت إالّ الكأل املومسي، بل إنه إن نزل بأرض سبخة أو 

  .يف غري وقته مل ينفع، وقد يكون يف ذلك السحاب الدمار واهلالكنزل 
ه يسقى منها، ويزرع، واملنطقة اليت فيها آبار تكون خبالف مياه اآلبار فإن

 م يسقون، ومن ثَماحلياة فيها مستقرة غالبا، ألنّ أهلها سيزرعون، ومن ثَ
 ألنفسهم، أو لعابر سواًء اآلبار ينتفع منها القاطن واحيصدون، وهكذا، وألنَّ

  .لدوام، أو لزروعهم، أو للتزود منها عن طريق محلها معهم يف قرم وآنيتهم
وألنّ اآلبار كلّما نزِح منها، كلّما حسن ماؤها، وصفي لوا، وطاب 

  ؟ رحيها، فهل فطنت للفرق
وال يتشبيه النيب :  على ما قلترِدrم  ما بعثه اهللا به من اهلدى والعل

بالغيث، ألنّ ما جاء به هو من عند اهللا، وهو دينه الذي ارتضاه للناس كافة، فهو 
والباطل، خري وحق ه خليط من احلقحمض وغيث نافع، خبالف تلك اجلماعة، فإن 

واخلري والشر، بل باطله وشره واجلهل الذي فيه أكثر وأعظم من احلق واخلري 
  . غيث الوحي وغيث أولئك:ان ما بني الغيثني فشت.الذي فيه
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  17  فاعرفوھاالفتنةھيلقطبیةا

  : قصة أخرى، لعلّك تزداد م بصريةـ  أيضا  ـ وإليك
إىل أين :  لرجل يريد طلب العلم الشرعيـ  حبضور املبتدئني ـ يقول أحدهم

 ؟ ملاذا: فيجيبه األول. سأذهب لطلب العلم:  قال له اآلخر؟ فالن  تذهب يا
سبحان اهللا، أنت ال : لفيقول األو. ألعرف احلالل من احلرام: فيقول اآلخر

استفت قلبك وإن أفتاك <: r أمل تسمع قول النيب !؟ تعرف احلالل من احلرام
إىل اآلن ال تعرف احلالل من احلرام وكثري من الدواب  ! سبحان اهللا. >املفتون

 أال ترى إىل أنّ القطة حينما تضع طعامك يف مكان مثّ تذهب عنه !؟  يعرف ذلك
ها ما إن تراك إالّ ورب، خبالف ، فترى القطة تأكل منه فإنمثّ تعود إليه بعد حني

ها ما إن جلست على مائدة طعامك مثّ وضعت هلا جبوارك شيئًا من الطعام فإن
  .ستأيت حىت تأكله عندك
ها ها وقعت يف حرام، فلذا هربت منك، والثانية علمت أننأفاألوىل علمت 

أخي العقول املؤمنة متيز بني احلالل  يا. وقعت يف حالل، ولذا أكلت معك
هل يرضيك هذا التمثيل : أُخي فيا. >استفت قلبك وإن أفتاك املُفتون<واحلرام، 

  !!؟ وهذه النظرة
فال  ـ   هؤالءهكما يزعم ـ أقول إذا كانت احليوانات تعلم احلالل من احلرام

  .حاجة إذن للبشرية من إرسال الرسل وإنزال الكتب
  :ثةخذ قصة ثال

ث عنهم ليقول املتحدحينما يريد الترغيب يف اخلروج : ن يستمع إليهم
ك إذا أخي إن  يا: معهم، وترك األوطان، واألهل، واألوالد، واملال، وغري ذلك

وضعت يف كأس الشاهي سكرا، مثّ صببت عليه الشاهي، مثّ قمت بشربه، من 
ت حالوته، فكذا قْته ذُك مل تذق حالوة السكر، فإذا حر؛غري حتريك السكر
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اإلميان يف قلب كلّ إنسان هو موجود ال ميكن أن يذوق حالوته صاحبه إالّ بعد 
  .حتريكه باخلروج مع اجلماعة

وإنقائالً: وهذا املثل،أخي الكرمي ستبادر بإنكار هذه القصة ك ياي أظن  :
افقني  حىت يف قلوب املن!  اإلميان موجود يف قلب كلّ إنسان! سبحان اهللا

  !؟ والكفار واملرتدين
وطلبة العلم،  ن مل خيرج من العلماء إذن م! سبحان اهللا: وستقول أيضا

ة من الرجال والنساء مل يذق حالوة اإلميانوالدعاة، والعام.  
ثَالَثٌ من كُن فيهr :>  أمل يقل النيب !  سبحان اهللا: ـ أيضا ـ وستقول

أَنْ يكُونَ اُهللا ورسولُه أَحب إِلَيه مما سواهما، وأَنْ : ميانوجد بِهِن حالَوةَ اِإل
 هناُهللا م قَذَهأَنْ أَن دعي الكُفْرِ بف ودعأَنْ ي هكْرأَنْ يإِالَّ ِهللا، و هبحَء الَ ياملَر بحي

  )].1/66(مسلم . [>كَما يكْره أَنْ يقْذَف في النارِ
وأخريا وليس آخرا، أختم لك أخي احلبيب ذه القصة، لتنظر فيها 

  : بالشرع وعقل املستمع معاولتعجب من تالعبهم
  :يقوم أمري اخلروج صباح يوم اخلميس بتقسيم اخلارجني معه إىل جمموعتني

تلزم املسجد بتكوين حلقة ذكر مستمر حىت تعود مجيع : اموعة األوىل
موعة الثانيةجمموعات ا.  

تنقسم بدورها إىل جمموعات صغرية، مكونة من ثالثة : واموعة الثانية
أشخاص فأكثر، مهمتها طرق أبوب البيوت ااورة للمسجد، يدعوم للحضور 

  .واملشاركة يف برنامج اجلماعة، وليحضروا البيان الذي بعد املغرب إىل العشاء
فيقول؛م قصة تعليميةق اجلميع حيكي األمري هلوقبل تفر  :ات يف إحدى املر

خرجت مجاعة إىل منطقة كذا وكذا، وبعد تقسيمهم إىل جمموعتني، مكثت 
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اموعة األوىل يف املسجد، وخرجت اموعة الثانية بعد تقسيمها إىل جمموعات 
ما طرق اخلارجون بابا من األبواب مل جيدوا إىل البيوت ااورة للمسجد، وكلَّ

ستجاب اب املناسب، وال االستجابة الطيبة، فما زالوا يطرقون األبواب وال ياجلو
ة، فتفقّد كلٌّ منهم إميانه فلم جيد أحب دوا إميانكم ياتفقَّ: هلم، فقال بعضهم لبعض

لعلّ إخواننا الذين تركناهم يف املسجد غفلوا عن :  فتفطّن أحدهم وقال!!به بأسا
ا نذهب ونرى، فلما دخلوا عليهم املسجد، ونعد: ذكر اهللا، فقالوا بأمجعهم

  .وجدوهم قد غفلوا عن ذكر اهللا
 ـ كما انقدح يف قلب وعقل مستمعيه ـ هل انقدح يف قلبك وعقلك: أخي

ا معهم، مثّ جعلوك يف حلقة املسجد، هل كنت حني بأنك لو كنت خارج
ق  اهللا أن يوفِّ، لعلَّك ستجتهد فيه أم أن؟ مساعك هلذه القصة ستغفل عن ذكر اهللا

  ؟  إخوانك الذين يف اخلارج من اموعة الثانية، حىت تعود بأسرها
ال شك أنّ هذا هو الذي سيكون، ال سيما إذا أسند ذلك بقوله بعد تلك 

 ابت كونَلُت ي اِهللاوتي بن متيي ب فمو قَعمتا اجمr :>قال رسول اهللا : القصة
 مهتفَّح، وةُمح الرمهتيشغَ، وةُينك السمهِيلَ عتلَز نالَّ، إِمهني بهونساردتي واِهللا
  )].4/2074(مسلم . [>هدن عنيم ف اُهللامهركَذَ، وةُكَئالَاملَ

فأهل املسجد أشبه مبولِّد الكهرباء، واجلماعة الثانية أشبه باملصباح يف آخر 
  .، إذا اشتغل مولّد الكهرباء أنار ذلك املصباح، وإذا انطفأ، انطفأالسلك

ونه سم بعينه يـ  من غري اخلارجني يف اجلولة ـبل قد يكلّفون بذلك واحدا 
  .>الدينمو<

مثل هذا   ـ  وهل رأيت استدالالً؟ أخي الكرمي مبثل هذا املثل هل مسعت يا
  !!؟ ـ االستدالل
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هات ر تنبيهك وحتذيرك من مثل هذه التة بغيوما ذكرت ذلك لك إالّ
  .مريد احلق والصواب واخلري والسداد  واخلرافات، فانتبه يا

ي ال أريد دراسة هذه اجلماعة دراسة موسعة، بل وقد أخربتك من قبل بأن
ا لكي تفهم اجلماعة األخرى، فإن ء نفسك جئتوأخفى من تلك، فهي ها أدق

رح برهة، مثّ تعال معي ألطوف بك على تإن شئت فاسولفهمها فهما حسنا، 
غاية هذه اجلماعة، والوسائل احملقّقة هلا، مبينا كلمة سرها ومفتاح رمزها، مناقشا 

ا يف ذلك كلّه على اهللا تعاىل أوم ألفكارها معتمدالً، مثّ على كتب القوم ومقاال
فأقول  .كانوا معهم ثالثًاوأشرطتهم ثانيا، وعلى أقوال الذين تركوهم بعد أن 

  :وباهللا التوفيق

!!!  
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ا اعتدى طاغية العراق القومي البعثي عميل روسيا على دولة الكويت ملَ
 أمواهلا وأمواهلم، وهتك أعراض نسائهم، وقتل بِصغَوشعبها، وتشريد أهلها، و

حيد، طالبني رجاهلم وسجنهم، جلأ أهل الكويت إىل اهللا أوالً، مثّ إىل دولة التو
منهم اإلعانة والنصرة لرفع الظلم النازل م، فاستجاب حكامها وعلى رأسهم 

  وعلماؤها، وعلى رأسهم هيئة كبار العلماءـ وفَّقه اهللا ـ خادم احلرمني الشريفني
إنّ العقل : لنجدة إخوام، قائلني هلم ـ ا لقادمتبع  ـ  وعامة أهلهاـ حفظهم اهللا ـ

العقول الراجحة والضمائر النبيلة احلية، جييزون لكم والشرع، وأصحاب 
ا مرفعا ل ـ ن فيه القدرة على صد عدوان هذا امللحد الظامل الغاشمماالستعانة بِ

  . ولو كان من املشركنيـ نزل بكم، ومحاية لنا من أن يرتل بنا ما نزل بكم
فانربى بعض السياسيني فقهاء الواقع إىل اختاذ موقف مغاير لا عليه هذا م

  :البلد وحكامه وعلماؤه وعامة أهله، قائلني
ال جيوز االستعانة باملشركني، ألنّ هؤالء القادمني حمتلون، ال مناصرون 

  .مؤيدون
جوا األشرطة املختلفة، ووزا ال مثّ مل يكفهم ذلك، بل روعوا منها أعداد

فتواهم، وقد يف  ـ بزعمهم  ـ حتصى، لتأييد موقفهم، ولبيان خطأ أهل العلم
صحب ذلك كله توتر شديد بني الشباب أنفسهم، ووجدت فجوة بينهم وبني 
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  22 فاعرفوھاالفتنةھيالقطبیة

 فالنا بأنَّ: أهل العلم، بسعي أولئك يف التشكيك يف مواقف بعض العلماء، قائلني
وهكذا حىت جعلوا . فمل يعلم، واآلخر مل حيضر، والثالث تراجع، والرابع توقَّ

ء، ومن بقائهم عليها، بل ظهر أولئك الشباب يف حرية من صحة فتوى العلما
هم اآلمرون باملعروف وأهله، وأن على سالمة البلد السياسيون بثوب احلريص
هم الكاشفون خلطط األعداء، وأالعيبهم، ومكرهم، والناهون عن املنكر، وأن

  .وكيدهم باإلسالم وأهله، فارتقى هؤالء مرتقًا صعبا
موقف هؤالء، ومن ورائهم الشباب ومل أزل يف حرية من هول األزمة، و

الذين مل يبلغوا من العلم الشرعي إالّ القليل القليل، يدفعهم إىل ذلك املوقف 
حسن ظنهم بأولئك القوم، ومحاس الشباب وعنفوانه، وما يرونه ويشاهدونه من 

 إذ قد كشفت .>ة نافعة ضاربر<: قد قيله كما ات األجنبية، إالّ أنجود القوو
ه األزمة عن كذب دعاوى القوميني، والبعثيني، والعلمانيني من العرب، حيث هذ

  .د أهل احلقيلطاغية، وفريق يؤد افريق يؤي: انقسم هؤالء إىل فريقني
 عن عداء كثري من اجلامعات حلكام هذا البلد وعلمائه، ـ أيضا ـ وكشفت

  .الذين هم على املنهج السلفي
ا عليه علماء هذا مهاهنا مجاعة قائمة مباينة ل عن أنَّ ـ أيضا ـ وكشفت

  .ق ا تلك الغايةالبلد، هلا غاية وهلا وسائل حتقِّ
وبعد هذه املقدمة التذكريية أبدأ معك أخي الكرمي بتوضيح ما ألّفت هذا 
الكتاب من أجله، وما دفعك إىل قراءته، وأسأل اهللا التوفيق والسداد والرشاد، 

  :فأقول
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  23  فاعرفوھاالفتنةھيلقطبیةا

 
  

ة أهل السن<  بون سمهم ي، فإنإن سألت عن اسم هذه اجلماعة
 يف >البيان<: ةد بدري يف جملّد حممكما جاء ذلك يف مقال حمم، >واجلماعة

وهي <): 15(حيث قال يف ص . ه1410لشهر شوال عام ) 28: (عددها رقم
مجاعة أهل <لتزام ا، هي اجلماعة اليت ندعوا فصائل احلركة اإلسالمية إىل اال

  .، اجلماعة العامة الواسعة>السنة
ة  مجيعا إىل أهدافنا حتت راية أهل السنريِسنول... <): 18(ويقول يف ص 

: وانظر أيضا السلسلة اليت تصدرها دار الوطن للنشر حتت عنوان. >واجلماعة
>ا >ةرسائل ودراسات يف منهج أهل السناجلماعة<، وأحيان<.  

ة واجلماعة معامل أهل السن<:  يفوتك النظر إىل كتام العمدةوال
  .اهلادي املصري ، حملمد عبد>االنطالقة الكربى

، > من احلزبية فرارك من األسدرف<:  يف شريطهعايض القرينوإىل ما قاله 
وال جيوز امتحان ... بل حنن أهل السنة ليس لنا اسم إالّ أهل السنة<: حيث قال

سلفيا، أو سروريا، أو تبليغيا، وما هي مجاعتك اليت أو ، ، هل أنت إخوانياالناس
  ها .>...بل مجاعتك أهل السنة واجلماعة والبد لك من مجاعة، ؟ تنتسب

 هل هذا ـ إن شاء اهللا ـ هذا هو امسها اليت تنتسب إليه، وسأرى معك
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االسم مطابق ملسمه ماه، أم أن؟  اهغ من أعظم حمتوفر!ما هي دعوى  وأنّ هذه إن
  .ـ وفّق اهللا اجلميع لطاعته ـ عريضة ال واقع هلا يف احلقيقة

!!!  
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  !   إمامهم ودولتهممهي إجياد مجاعة املسلمني، ومن ثَ: غاية هذه اجلماعة
يوضح ذلك ما جاء يف نشرة مركز حبوث تطبيق الشريعة اإلسالمية، العدد 

، >إىل األحزاب واجلماعات اإلسالميةشرعية االنتماء < ب، واملعنونة )4(م رق
اجلماعات اإلسالمية خطوات مرحلية <: ، عنوان هو)34(حيث جاء يف ص 

  .>يف الطريق إىل مجاعة املسلمني
إنّ اجلهاد لنصبة اإلمام، وإقامة الدين، وحتكيم <: ويف الصفحة نفسها قوله

يف هذه املرحلة يأيت دور اجلماعات ... يف هذه احلالةالشريعة، فرض على الكافة 
وغاية هذه ... عات مرحلية يف الطريق إىل مجاعة املسلمنياإلسالمية باعتبارها جتم

لقد سبق أنّ  ...ى إعداد الطليعة ااهدة والقاعدة اإلميانية الصلبةاجلماعات أن تتولَّ
 هذه السلطة إىل األمة، ممثلة يف هو انتقال انعدام السلطة الشرعية، )1(األصل عن

ة حول متبوع مطاع،  على هؤالء أن جيمعوا كلمة األمأهل احللّ والعقد منها، وأنَّ
  ها .>...تنتظم به الكلمة، وتتوحد به الراية، ويبدأ من خالله اجلهاد يف سبيل اهللا

 مدخل إىل< بمن نفس السلسلة السابقة واملعنون ) 12(وجاء يف العدد رقم 
: قوهلم) 116( ص يف >عات اإلسالميةامشيد العمل اإلسالمي يف مسرية اجلتر

                                   
  .عند: كذا باألصل، والصواب )1(
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 احلركات اإلسالمية اليوم مبثابة اجليوش، اليت ينبغي أن ه أنَّواألصل يف ذلك كلّ<
ا األم ا)1(ها على اختالف مذاهبهاة كلّتنتظمومشار  ، لدفع فتنة الكفر ورد

كافّة ، اليت كانت جتند ن الدولة اإلسالميةفهي البديل ع ؛خطره عن دار اإلسالم
وال حتجب أحدا ممن ثبت له عقد اإلسالم من املسلمني إذا داهم العدو دار اإلسالم، 

االشتراك يف هذا اجلهاد، وال متنعه منه الغنيمة والفيء ما دامت يده مع 
  ها .>املسلمني

 >مجاعة املسلمنيالطريق إىل <علي جابر يف كتابه  حممد بن  وقال حسني بن
  .هدف البحث أن أبين لألمة اإلسالمية أنّ مجاعة املسلمني غري موجودة<): 11( ص

ة إقامتها، وأنّ هذا الواجب هو فرض العصر وأنه واجب على املسلمني كافّ
  .>على كلّ األمة، حىت تقوم دولة اإلسالم وتترعرع

تيار هذا املوضوع من احلوافز اليت دفعتين الخ<): 17 ـ 15(وقال يف ص 
  :ما يلي

  ...غياب مجاعة املسلمني عن حياة األمة اإلسالمية، ووجوب إقامتها ـأ 
ة إلقصاء اإلسالم وأحكامه عن حياة البشرية، بل عن حياة األم  ـ ج
  ...اإلسالمية
  ...جهل عامة األمة اإلسالمية بوجوب إقامة مجاعة املسلمني ـه 
ة لغياب الدولة بشرية كافّع، اليت تعيشها الالفتنة أو الشقاء، والضيا ـ ز

  .>اإلسالمية
 واجلواب !؟هل يف األرض مجاعة املسلمني<): 32ص ( يف ـ أيضا ـ وقال

                                   
  .مذاهبا: يف األصل )1(
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  .>ليس يف األرض مجاعة املسلمني مبفهومها الشرعي
والذي ميكن أن نقول بوجوده ذا املفهوم، وعلى وجه احلقيقة، والواقع هي 

  .ة لبعض املسلمني، وليس مجاعة املسلمني وال دولة املسلمنيمجاعة من املسلمني، ودول
هذه األدلّة تدلّ على عدم وجود مجاعة <): 35( يف ص ـ أيضا ـ وقال

املسلمني يف حياة األمة اإلسالمية، وعليه فواجب األمة اإلسالمية كافة أن تسعى 
 فتكون ـ مري هلمأهل احللّ والعقد يف األمة يتفقون على أ  ـ إلجياد هذه اجلماعة

  .>...احلكومة اإلسالمية واخلالفة اإلسالمية
الصادرة يف ) 175(يف مرآة اجلامعة عدد  يف مقابلته )1(وقال مناع قطان

                                   
التاريخ < يف كتابه  قال>التنظيم اخلاصقادة آخر < بأنّ علي عشماوي ـ أخي القارئ ـ اعلم )1(

وبعد أن  :>قيادات املهجر<: عن مناع القطان) 62( ص >ي جلماعة اإلخوان املسلمنيالسر
مناع <إنّ اإلخوان يف السعودية قد اختاروا الشيخ : مسعت قصته عن حال اإلخوان فأجاب

الدين سعد < واإلخوان يف إمارات اخلليج اختاروا ـ  والً عنهمئ مسـ  كذا يف األصل ـ >عقطا
  .ف بكلّ شخصية من هذه الشخصيات اليت ذكراعروجيدر بنا أن ن... والًئ مس>إبراهيم

الشيخ مناع القطان هو أحد إخوان املنوفية، وقد هاجر وقيل إنه أول مصري جيرأ على جتنيد 
سعوديني يف دعوة اإلخوان بالسعودية، دون استشارة أحد، حىت أنين حينما عدت من السعودية 

  ؟ ول هنائمن املس: م، استقبلين األخ حممد هالل يف املطار وسألين1964بعد زيارة هلا عام 
  ...إنه الشيخ مناع القطان: فقلت له

م، إىل ليبيا، 1954أحد اإلخوان الذين هربوا من مصر عام : >األخ سعد الدين إبراهيم<
اش مدة طويلة هناك وانتخبه واستقر ا بعض الوقت، مثّ اجته بعد ذلك إىل اخلليج، حيث ع

  .>...والً عنهمئاإلخوان مس
  قد صدر قرار من األخـ يف هذه الفترة ـ هة أنخاص...<): 104ص ( يف ـ  أيضا ـ وقال

 من >سعيد رمضان<بفصل األستاذ  ـ ول عن اإلخوان يف السعوديةئ املس>مناع القطان<
، إلعادته مرة أخرى، وكان >لبديع صقرعبد ا<اجلماعة، وكانت هناك حماوالت من األستاذ 
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شبابنا إىل مىت سيبقى <: حيث جاء فيهاه 1414 من شوال 9يوم االثنني 
  ؟  حاهلم هكذا

  .يهاه بني جناحإىل أن يأذن اهللا بقيادة إسالمية رشيدة تضم ـ
  ؟  أمنية تتمنوا

أن تقوم دولة اإلسالم العاملية وتستعيد ماضيها وتقود البشرية، مؤدية  ـ
  .>...ه هللارسالتها، حىت يكون الدين كلُّ

فالشعوب اإلسالمية <: >ة الغائبةاألم< يف شريطه سلمان العودةويقول 
 عن حقيقة هم ال يعربونشون يف واد آخر، ألنييف واد، وحكامها يعتعيش 

ويؤسفين ... مشاعرها اليت يف قلبها، وال ميثلون حقيقة الدين الذي تنتسب إليه
هناك دول قامت على أساس قناعة الناس ا، : جدا أن أقول يف مقابلة ذلك

  .نةفكانت راسخة عميقة ممكَّ
ا دولة اإلسالم اليت حتكم املسلمني منذ عهد اخلالفة الراشدة، فهذا أمر أم
  .ال حيتاج إىل بيانواضح 

ت دولة اخلالفة قائمة قرونا تزيد على ثالثة عشر قرنا من الزمان، فقد ظلَّ
  .حتميها القلوب قبل األيدي، وحتميها الدعوات قبل املعارك والضربات

جه إليها األنظار غالبا هي  األمثلة اليت تتأما يف واقعنا اليوم، فاملؤسف أنَّ
  ها .>أمثلة غري إسالمية

أمل تر أخي كيف سماحلاضرة  ـ >الغائبة< بة ى هذه األم والغائبة ضد
  .ة مل تأت بعد إذن فهي أمـ واملوجودة

                                   
  ها  .>م احلذراحوله الكثري من اللغط، واألقاويل اليت كان األوىل البعد عنها، والتز
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ت أكثر من ثالثة عشر قرنا من  دولة اخلالفة استمرإنّ<: وكيف قال
، وبعدها زالت اخلالفة واإلمامة >اخلالفة العثمانية<: ، ويعين بذلك>الزمان

ةالعام.  
ملاذا خيافون من <جواب سلمان العودة يف شريطه إىل  ـ  أيضا  ـ وانظر
ال خيفى عليكم نظام احلكم يف ليبيا، وما فيها من : ، حيث سئل>اإلسالم

  ؟ ون بدينهمفر يو أَ؟حماربة لإلسالم واملسلمني، فما هو واجب املسلمني هناك
  ها  .>...هذا يف كلّ بلد<: فأجاب بقوله

 ):266/2(سفر احلوايل يف شرح الطحاوية رقم وانظر إىل ما قاله 
، وما ة األوىل للدولة اإلسالميةنبِفشوقنا كبري أن تكون أفغانستان النواة واللَ<

  ها .>ذلك على اهللا بعزيز
: >ا جلراحات املسلمنيـي< يف شريطه ـ أيضا ـ انـسلماله ـوإىل ما ق

>...ما هي رايات الرايات املرفوعة اليوم يف طول العامل وعرضه إن
  ها .>...علمانية

ك حكيم إنّ رب<العزيز اجلليل يف رسالته الرابعة  وإىل ما قاله عبد
: ، حيث قال فيهما)116( ص >وقفات تربوية<، وكتابه )43(، ص >عليم

>ا يقوم على سلفية املنهج وعصرية املواجهةأي أنا دعوينا نريد منهج ...
فحسب عند القضايا العقدية، اليت واجه ا حيث ال نقصد بالسلفية الوقوف 

سلفنا الصاحل احنرافات عصرهم، وكانت فريضة الوقت يومئذ، مثّ نتخلى عن 
املعارك الطاحنة اليت تديرها اجلاهلية يف اتمعات املعاصرة، حيث ضاعت 

ها .>مظُإسالمية الراية وإسالمية الن  
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!!!  
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على اسم هذه اجلماعة وغايتها، فإنك قد  ـ أخي الكرمي ـ بعد أن أوقفتك
  ؟ هل هلذه اجلماعة من وسائل لتحقيق ما تصبو إليه: تقول

  .>نعم< بفسأجيبك واثقًا هادئًا 
بعون اهللا  ـ وسأذكر لك هذه الوسائل خمتصرا أوالً، مثّ أعود عليها

 ـ إن شاء اهللا تعاىل ـ لدافع لكلّ لبس يف نفسك بالتفصيل الشايف الرافع اـ  وتوفيقه
  ؟ ثانيا، فهل أنت على استعداد ألن تسمع

  .ى إليك من احلقائق والرباهنيلقَا يملاستمع إذن 

  
من خالل قراءيت لرسائل هؤالء، واستماعي ألشرطتهم، والتقائي بكثري من م

ذه اجلماعة ثالث وسائل رئيسية هل عليهم، خلصت إىل أنّ تركهم، وقراءيت للردود
  :لتحقيق غايتهم، وهي

  .>تالتثب<، و>فقه الواقع<، و>العدل واإلنصاف<

، يف ل على املدعويني والقراء بثوب مجم هذه الوسائل تعرضعلما بأنّ
 ، كما بينت لك من قبل كلمة عندهموهذه هي كلمة السر ـ غاية من اإلمجال
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 حىت يتسنى هلم التوفيق واجلمع بني املوافق ! السر عند مجاعة التبليغ، فتنبه
  .واملخالف، فإذا حصل ذلك تكونت هلم مجاعة املسلمني

إلدخال اجلماعة اإلسالمية يف مجاعة واحدة، أطلقوا : فالوسيلة األوىل
  .>القطبية<هم ق عليها غريطلَ، وأَ>ة اجلماعةأهل السن<عليها 

ة والعلماء، واحلطّ من لرفع منزلة دعام إىل مصاف األئم: وسيلة الثانيةوال
  ...هم ال يفقهون الواقعماء، ألنلعالشأن 

هم لترويج ما يقولونه من شائعات، وتقريرات، وتصورات ألن: والثالثة
أومهوا الناس بأنت، ويف الوقت نفسه للدفع عن مجاعتهم وأفرادهم هم أهل التثب

  .ه إليهمجإذا و ـ ولو كان حقا حمضا  ـ ودعام، كلّ رد ونقد
ه قبل الكالم على تلك الوسائل مفصن موقف إالّ أنالً، حيسن بنا أن نتبي

موقف : ى لنا املقارنة بني املوقفني منها حىت تتسن؛السلف من األلفاظ املة
  .السلف، وموقف السياسيني

!!!  
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  33  فاعرفوھاالفتنةھيلقطبیةا

 
  

الصواعق املرسلة <: يف كتابه ـ رمحه اهللا تعاىل ـ القيم اجلوزية قال اإلمام ابن
إنّ هؤالء املعارضني للكتاب <): 928 ـ 3/925 (>لةعلى اجلهمية واملعطِّ

والسنم، اليت هي يف احلقيقة جهليات، إنما يبنون أمرهم يف ذلك على ة بعقليا
، ويكون ما فيها من االشتباه يف املعىن، حتتمل معاين متعددةهة حمتملة، أقوال مشتب

ن مل م ـ لقب حبق وباطل، فبما فيها من احلق ياواإلمجال يف اللفظ يوجب تناوهل
ياحا علم ما فيها من الباطل، ألجل االشتباه وااللتباس، مثّ يعارضون مبا فيها ـ ط 

ن ضلّ من األمم قبلنا، وهو هذا منشأ ضالل مومن الباطل نصوص األنبياء، 
ا قبلت، ولبادر كلّ أحد م البدعة لو كانت باطالً حمضا لَ، فإنَّمنشأ البدع كلّها

ا مل تكن بدعة، وكانت موافقة للسنا حمضها وإنكارها، ولو كانت حقة، إىل رد
بالباطل، كماولكن وباطل، ويلتبس فيها احلق قال تعاىلها تشتمل على حق  :}الَو 

بِلْتوا احلَسبِق البلِاطو كْتتوا احلَمقأَ ونتمت لَع42: البقرة [}ونَم.[  
فنهى عن لبس احلق بالباطل وكتمانه، ولبسه به خلطه به حىت يلتبس 
أحدمها باآلخر، ومنه التلبيس، وهو التدليس والغش، الذي يكون باطنه خالف 

ق إذا لبس بالباطل يكون فاعله قد أظهر الباطل يف صورة ظاهره، فكذلك احل
ه أراد م السامع أنمعىن صحيح، ومعىن باطل، فيتوه: احلق، وتكلّم بلفظ له معنيان
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  .املعىن الصحيح، ومراده الباطل،فهذا من اإلمجال يف اللفظ
فيكون له وجهان، هو حق من أحدمها، وباطل من اه يف املعىن بوأما االشت

فأصل ضالل بين آدم فيوهم إرادة الوجه الصحيح، ويكون مراده الباطل،  اآلخر،
من األلفاظ املة، واملعاين املشتبهة، وال سيما إذا صادفت أذهانا خمبطة، فكيف 

؟ بإذا انضاف إىل ذلك هوى وتعصت القلوب أن يلْ فست قلبك على ث مثبب
 اإلمام أمحد يف خطبة كتابه يف الرد قال. دينه، وأن ال يوقعك يف هذه الظلمات

احلمد هللا الذي جعل يف كلّ زمان فترة من الرسل بقايا من أهل <: على اجلهمية
ى، حييون بكتاب اهللا ن ضلّ إىل اهلدى ويصربون منهم على األذالعلم، يدعون م

املوتى، ويبصرون بكتاب اهللا أهل العمى، فكم من قتيل إلبليس قد أحيوه، وكم 
على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم، ئه ضالّ قد هدوه، فما أحسن أثرهم من تا

ينفون عن الكتاب حتريف الغالني وانتحال املبطلني، وتأويل اجلاهلني، الذين عقدوا 
ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم خمتلفون يف الكتاب، خمالفون للكتاب متفقون 

مون هللا، ويف اهللا، ويف كتاب اهللا بغري علم، يتكلَّعلى خمالفة الكتاب، يقولون على ا
باملتشابه من الكالم، وخيدعون جال الناس بِها يشبهون عليهم، فنعوذ باهللا من فنت م

اخلطاب، أو وافقه  وهذه اخلطبة تلقاها اإلمام أمحد عن عمر بن. >نياملضلِّ
  ها .>فيها

  
ما دك أخي الكرمي ما ذكرته آنفًا، فال بأس من أن منضي سويا قُإذا تبين ل

نتذكّر للوقوف على تفصيل القول يف كلّ وسيلة باحلجة والربهان، لكن بعد أن 
ا بأنّ كلمة سرهم هيسوي :>أو فكرة أو مقولة يراد هلا أن  وسيلة أنّ أي

تفال؛ج بني الناسرو من عرضها بثوب م بدجفقواامل ـ قف منها اجلميعل ليم 
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  .> موقف احلياد على أقل تقديرـ  واملخالف
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اهم قد ذكرت لك أن سلكوا هذه الوسيلة، ونادوا كي يدلوا اجلماعات خ

اإلسالمية يف مجاعتهم املقترح إنشاؤها، مع بقاء كلّ فرد ضمن مجاعته، ولكن 
 فإذا حصل ؛ة، واألمور اليت حتقّق اخلريملصاحل املشتركة العاميتعاون اجلميع يف ا

نت اجلماعة العامذلك تكوة أو اجلماعة األم.  
ه خالف تنوع، فهم ينظرون إىل اخلالف بني اجلماعات اإلسالمية على أن

  .يات واألصولال خالف تضاد، خالف يف اجلزئيات والفرعيات، ال يف الكلّ
علما  ـ بواقع اجلماعات اإلسالمية القائمة ومناهجهاوهذا ال شك جهل 

بأنهم فقهاء واقعهم يزعمون أن  !  
ج تلك ههذا إذا مل يكونوا يعلمون، أما إن كانوا عاملني بفساد منا

اجلماعات، ومع ذلك أدخلوا خالفهم ضمن اخلالف السائغ، فهذه خيانة عظمى، 
  .وغش لعامة املسلمني، واهللا املستعان

م عن هذا املبدأ كثري من ه قد تكلّ بأنـ اك للرشدهديت وإي ـ مواعل
  .الكُتاب، واخلطباء، واحملاضرين، يف رسائل عديدة، وأشرطة كثرية

منهج أهل <:  بعنوانالرمحن الصويان عبد رسالة أمحد بن: فمن الرسائل
مة واجلماعة يف تقومي الرجال ومؤلّالسنيف ينإمساعيل الصي هشام بن، و>فا 

. >ة واجلماعة يف النقد واحلكم على اآلخرينمنهج أهل السن<: رسالة بعنوان
 يف زيد الزيد، و>من أخالق الداعية<:  يف كتابه وشريطهسلمان العودةو

:  يفاملقطري، و>اجلماعات اإلسالميةضوابط رئيسة يف تقومي <: رسالته
  .، وغريها كثري>ن أراد تقومي اجلماعات والرجالملاالعتدال قواعد <
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كلمة <، مع تطبيق مدار البحث واملناقشةولنأخذ منها رسالة تكون هي 
ضوابط رئيسة يف تقومي اجلماعات <:  على النقاط املبحوثة، ولتكن رسالة>السر

  .، إذ هي خالصة تلك الرسائل)1( للزيد>اإلسالمية

                                   
 يف >الوسطية يف اإلسالم<الكرمي الزيد بعنوان  عبد  زيد بن: قرأت مقالة نشرها الدكتور )1(

ر يل منذ عدة سنوات صد: وقفة مهمة<: وقد قال يف آخرها) 9688(جريدة الرياض عدد 
كتيب حول ضوابط يف تقومي اجلماعات اإلسالمية ضمت نته مخسة ضوابط موجزة، وقد جد

معلومات، وطرأت أحداث توجب إعادة النظر يف العديد منها، بل إعادة النظر يف فكرة لدي 
  .>واهللا املوفق. الكتاب مجلة

 فيها فيما كتبت تعقَنك عن أخطاء ويا زيد مل تصنع شيئًا، إذ هي توبة ورجوع م: فقلت
وعلى كلٍّ فرجوع شخص عن مقالة . رحذَتلتها ل فص فهالَّـ على املنهج السابق  ـ بألفاظ جمملة

ن، ال يستلزم بالضرورة زوال ذلك املنهج واندثار تلك املقولة، ال سيما إذا معينة أو منهج معي
كتب واألشرطة واألشخاص الداعني إليهما، انتشر وانتشرت، واشتهر واشتهرت عن طريق ال

 رجوع أيب احلسن األشعري عن مذهب املعتزلة والكالبية إىل مذهب أهل السنة كما أنّ
ألنّ املقالة ال  ـواجلماعة مل ميح مذهب املعتزلة والكالبية من الوجود، بل بقيا إىل يومنا هذا 

  .هذا أوالً. فكذا هنا تشارهااحبها وال برجوعه عنها، ال سيما بعد انمتوت مبوت ص
 على ذلك املنهج وتلك من الرد إنّ رجوع الشخص عن منهج قائم منتشر ال مينع: وثانيا

املقوالت، ولو كانت بعض املقوالت لذلك الكاتب التائب، ألنّ الباطل ال يإالّ بذلكرد  .
توبة بعض علماء   ـم وغريمها القي  تيمية وابن ة واجلماعة كابنوهذا كما مل متنع بعض أهل السن

  . من الرد عليهمـ   كالرازي واجلويين والغزايل وغريهمـ الكالم
ليعلم أنّ منهج السلف الصاحل منهج كامل متكامل ال نقص فيه بوجه من الوجوه، ويف : وثالثًا

الوقت نفسه هو منهج واضح كوضوح الشمس يف رابعة النهار، لكثرة األدلة املتضافرة من 
مستقر غري خاضع واضح ة على توضيحه، فهو منهج ب والسنة وأقوال الصحابة واألئمالكتا

مياء كيزياء واليكالطب واهلندسة واجليولوجيا والف ـللتجربة والتجريب، كاملناهج الدنيوية 
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 اختالف  لكلّاملرجع األول: الضابط األول<: ـ  وفّقه اهللا لكلّ خري  ـ قال
  .> rكتاب اهللا وسنة رسوله 

اختالف وتنازع مثّ ذكر اآليات واألحاديث الدالّة على وجوب إرجاع أي 
  .rإىل كتاب اهللا وسنة رسوله 

وهذا الكالم فيه إمجال، ألنّ كلّ اجلماعات اإلسالمية تنادي بذلك، 
فها واختالفها ها متمسكة بالكتاب والسنة، ومرجعة كلّ خال منها أنوتدعي كلٌّ

  .إليهما
ة رسوله  كتاب اهللا وسن؛ اختالفاملرجع األول لكلّ<: فالواجب أن يقال

rعلى فهم السلف الصاحل <.  
 يرجعون إىل الكتاب والسنة لكن بفهم أئمتهم ـ بزعمهم  ـ وإالّ فاألشاعرة

 كلّ ـ هذه دعواهم ـ األشعرية، وكذا املاتريدية، واجلهمية، واملعتزلة، بل والرافضة
، واجلماعات اإلسالمية كذلك تهيرجع إليهما، لكن بفهم شيخه وأصحاب طريق

ا أراد إدخال اجلميع رفع هذا القيد، ولو أنه صرح به خلرجت ميفعلون، لكن لَ
  .مجيع الطوائف، وبقيت الدعوة الصحيحة، لكنه أمجل حىت يوافقه اجلميع

ومي على نصوص اجلماعة االعتماد يف التق: الضابط الثاين<: قال الزيد
  ...وأنظمتها، ال على أقوال املنتسبني إليها

إنّ دراسة اجلماعة واحلكم عليها وتقوميها ينبغي أن يستند إىل نصوص 

                                   
ت لدي معلومات، وقد جد<: ـ   وفقه اهللاـ   فعلى هذا ال يصح قول الزيدـ  وحنوها

  =  وطرأت
  .>ب إعادة النظر يف العديد منها، بل إعادة النظر يف فكرة الكتاب مجلةأحداث توج    =
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  .نظامها ومستنداا الرمسية فحسب
وليس من العدل واإلنصاف أن تنتقص من مجاعة خلطأ وقع فيه أحد 

  .أفرادها
 املنتسب إىل اجلماعة، ورأي اجلماعة، بلوفرق كبري جدا بني رأي الفرد 

بني رأي قائد اجلماعة بصفته الشخصية، وصفته الرمسية، فما قاله هناك فرق كبري 
  .بصفته الشخصية ال ينسب إىل اجلماعة حبال من األحوال

 أنه مر بقوم يلقحون، tما روى ذلك أنس :  يقولrأليس الرسول 
ما <: فخرج شيصا، فمر م فقال: قال. >حلَو لَم تفْعلُوا لَصلَ<: فقال

كُملخنكذا وكذا، قال: قلت: ، قالوا>؟ ل :>اكُمينرِ دبِأَم لَمأَع متأَن<.  
 مبا )1( وقد قاله بصفته الشخصية فقط، وحنن متعبدينrفهذا قول الرسول 

لك جاء يف الرواية غ عن اهللا سبحانه وتعاىل، ولذبلِّ ي>بشرا رسوالً<: قاله بصفته
  ها .>رشا بنا أَمنإِ فَيٍأْ رن مٍءيش بِمكُترما أَذَ، إِرشا بنا أَمنإِ<: األخرى، فقال

  :ولنا مع هذا الكالم وقفات
 هذا الكالم أعطى لكلّ مبطل شبهة يدفع ا النقد املوجه جلماعته: األوىل

يا أخي هذا الكالم مل تقل به : عليه أن يقول إذ ال يعسر ـ  ولو كان النقد حقا ـ
ه اجلماعة، وليس هو من منهجها، بل هو قول ذلك الشخص وذلك القائد، ألن

ما تكلّم بصفته الشخصية، ال الرمسيةإن.  
مل تأمر اجلماعة ذلك الشخص باملعروف وتنهه فَلم : فإذا قالوا ذلك، قلنا

تتربأ من تلك األقوال املخالفة للشرع،  بل جيب على تلك اجلماعة أن ؟ عن املنكر

                                   
  .دونمتعب: كذا باألصل، وصوابه )1(
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وإالّ كانت مقراهاة هلا معتقدة إي.  

إنّ يف : هذا القول أشبه بقول بعض التبليغيني حينما قلت هلم: الثانية
 من الشركيات والبدع واألحاديث املوضوعة ما اهللا به >تبليغي نصاب<كتابكم 

؟  غريكمجونه بينكم وبني عليم، فلماذا تعتمدونه، وترو  
يا أخي هذا الكتاب كتبه رجل حمب للجماعة، ال أنه من : فقال يل أحدهم

  .اجلماعة
 دار اإلفتاء قامت بطبع ونشر كتب علوي مالكي أرأيتم لو أنَّ: فقلت هلم

الكتب اخلبيثة، أكان يغين يف الذب عن فساد منهج الدار القول بأنّ كاتب هذه 
ه من أهلهاحمبفكذا فيما قلتم. ال:  اجلواب!؟  للدار، ال أن.  

ا مييزون وباملناسبة، ينبغي أن تعلم أخي الكرمي أنّ عند مجاعة التبليغ مصطلح
ن هو خمالف هلم يف املنهج، به بني اخلارجني معهم، ال سيما إذا كان بينهم م

  . للجماعةفالن حمب: لتعارفلواألفكار، فإنهم يقولون عنه حينما تسنح فرصة 
  .فالن من اجلماعة: ن كان منهممن لويقولو

غري  ـ وهلذا إذا أطلق املصطلح األول على شخص ما، فإنّ صافرات اإلنذار
نة، ومن أشخاص ل هذا الشخص معاملة معي تنطلق، فيعامـ  املرئية وغري املسموعة

، حىت تنتهي فترة خروجه، حفاظًا على الذين خرجوا معهم من أن يفسد نيمعين
  !!!  هلمعليهم عقو

، وقد قاله بصفته الشخصية فقط، rفهذا قول الرسول <: قوله: الثالثة
إذ حنن . كالم باطله ا .> مبا قاله بصفته بشرا رسوالًـ هكذا ـ وحنن متعبدين

 yفعله أو أقره، إالّ ما استثناه الدليل، وهلذا فإنّ الصحابة أو متعبدون بكلّ ما قاله 
هل قلت هذا الكالم يا : ، مل يقولوا له>لوا لصلحلو مل تفع<: حينما مسعوا قوله
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  41  فاعرفوھاالفتنةھيلقطبیةا

إن صح  ـ  أو بصفتك الرساليةـ فنحن يف حلّ ـ رسول اهللا بصفتك الشخصية
وا على هذا بل مبجرد مساعهم له تركوا التأبري، واستمر.  فنحن ممتثلون لكـ التعبري

م بأمر أنتم أعل<: األمر حىت جاءهم البيان، وهو قوله عليه الصالة والسالم
  .>دنياكم

  .أنّ هذا القياس إما فاسد، أو ال يؤدي إىل ما يريد: الرابعة
أنّ األصل يف أقوال الرسول عليه الصالة والسالم وأفعاله : توضيحه

 ؛ـ كما أوضحنا أدلّته ـ ، ال ينتقل من هذا األصل إالّ بدليلالتشريع: وتقريراته
ى الرسول  قائد مجاعة علفإذا كان ذلك كذلك، فقياس أيr جيعل األصل فيه 

ر يه إذا تكلّم أو فعل أو قرأنل على صفته الرمسية، ال ينتقل من ذلك األصل حم
  .إىل صفته الشخصية إالّ ببيان
ه مل يلحق تلك األقوال وهذا القياس ال يؤدي إىل ما يريد الزيد، ألن

لو <: rصطفى واألفعال ما ينقلها إىل الصفة الشخصية أي بيان، خبالف قول امل
  .>أنتم أعلم بأمر دنياكم<: ، فإنه حلقه البيان، وهو قوله>مل تفعلوا لصلح

 الختالف ؛ جعل األصل يف األمري الصفة الشخصية، فسد عليه القياسنْإِفَ
األصلني، إذ األصل يف الرسول عليه الصالة والسالم الصفة التشريعية الرسالية، 

  .عندهواألصل يف األمري الصفة الشخصية 

قون بشخص قال منا لكم ذلك، فلماذا تتعلَّا سلَّهب أن: الوقفة اخلامسة
 ببيان فساد مقولته، ؟ اكم يف ردعهحد وإي وملاذا ال نت؟ الباطل ودعا إليه وأمر به

 واألخذ على يده وحتذير الناس من االغترار به وبباطله، وذلك بتوجيههم إىل احلق
، وتربير ق الشباب به، وذلك بتلميعه، ومتجيدهبل يعلِّوأهله، أما أن يسكت عنه، 
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  42 فاعرفوھاالفتنةھيالقطبیة

  .أخطائه، فهذا موقف ال حيمده الشرع وال العقل، لكونه غشا وخيانة

قياس مع الفارق، إذ احلادثة اليت قال فيها الرسول هذا أنّ : الوقفة السادسة
r :>لو مل تفعلوا لصلح<م ال ه، حادثة دنيوية، ال دينية، خبالف زعمائكم، فإن

  !!! ه القياس، فتنبحمون يف أمر الدنيا، بل يف أمر الدين، فافترقا، فلم يصيتكلّ

 يف ـ  رمحه اهللا ـ إذا قارن القارئ بني ما حكاه عن النووي: الوقفة السابعة
 يف شرحه لصحيح مسلم ـ رمحه اهللا ـ هذه الرسالة، وبني ما ذكره النووي

  .ع إليهرج يدلّ على ما ذكره الزيد، فلي، جيد فرقًا بني الكالمني، ال)15/166(

ال تتعرض للنقد إالّ إذا كان حيقّق مصلحة : الضابط الثالث<:قال الزيد
  ها .>راجحة

 أنّ اخلالف بني اجلماعات اإلسالمية ليس من باب ـ  أخي الكرمي  ـ اعلم
ما هو من خالف التضاد واخلالف يف أو خالف الفروع، إن اخلالف السائغ،

  .األصول
إذن ليس اخلالف بيننا وبني اجلماعات من باب نقل الشخص من املرتلة 
املفضولة إىل املرتلة الفاضلة، وكذا العكس، بل حنن حناول نقله من الضاللة إىل 

  .اهلدى، ومن البدعة إىل السنة، ومن الشرك والكفر إىل التوحيد واإلميان
ذا كان حيقّق مصلحة ال تتعرض للنقد إالّ إ: فهل بعد هذا يصح أن يقال

 فأين املصلحة الراجحة إذا تعارضت الضاللة مع اهلدى، والبدعة مع ؟ راجحة
؟  ة، والشرك مع التوحيدالسن  

ا كان عرض أفكار هذه اجلماعة بألفاظ جمملة، وجب التفصيل ملكن لَ
ـ بإذن اهللا تعاىل ـ  والصوابليتضح احلق.  
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  43  فاعرفوھاالفتنةھيلقطبیةا

 أنّ ما نقله الزيد عن شيخ اإلسالم ال ـ أخي الكرمي  ـ  فاعلم،ضح ذلكتاإذا 
يدلّ على ما يريد، إذا كان اخلالف من باب اخلالف يف األصول، ال اخلالف يف 

ى له أن ينقل كالم شيخ اإلسالم، ا جعل الزيد كالمه جممالً تسنمالفروع، لكن لَ
  .الكنك إذا أنزلته على واقع اجلماعات اإلسالمية اليوم، اتضح ما قلت لك سابقً

على م بصنا من طريقة مفضولة إىل فكالم شيخ اإلسالم من نقل شخص
فإنّ بعض املتفقّهة يدعون الرجل ...<: طريقة فاضلة، يوضح ذلك قوله رمحه اهللا

إىل ما هو أفضل من طريقته عندهم، وقد يكونون خمطئني، فال سلك األول، وال 
ه أكمل شيخ على وجه األرض، الثاين، وبعض املتصوفة املريد يعتقد أنّ شيخ

 رجل أن يأيت من طاعة وكالمها احنراف، بل يؤمر كلّوطريقته أفضل الطرق 
من طاعة اهللا ورسوله بطريقته، وإن ) تنبه (اهللا ورسوله مبا استطاعه، وال ينقل
ه(ن كان فيها نوع نقص أو خطأ، وال يبيا، إالّ إذا نقل إىل ما هو هله نقص) تنب

ية، بالكلّ) املفضولة وإن كانت حقا( وإالّ فقد ينفر قلبه عن األوىل أفضل منهما،
جمموع [ه ا .>حىت يترك احلق الذي ال جيوز تركه، وال يتمسك بشيء آخر

  )].14/433(الفتاوى 
، السالم ال يدلّ على ما يريد عبد  أنّ ما نقله عن العز بنـ أيضا ـ واعلم

 األصول، ال يف الفروع، وما ذكره العز ألنّ اخلالف بني اجلماعات خالف يف
ما هو من باب املسائل الفرعية، حيث قالإن :>مة، إالّ أن الكذب مفسدة حمر

  :يكون فيه جلب مصلحة أو درء مفسدة، فيجوز تارة وجيب أخرى، وله أمثلة
  ...أن يكذب لزوجته إلصالحها، وحسن عشرا، فيجوز: أحدها
:  من ظامل يريد قطع يده، فيسأله عنه، فيقولأن خيتبئ عنده معصوم: الثاين

  .>...فهذا الكذب أفضل من الصدق: ما رأيته
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 قد حذف منه كالما هاما، خيلّ ـ رمحه اهللا  ـ القيم علم أنّ ما نقله عن ابناو
أخي  ـ ، فتعال معيه لو ذكره لفسد عليه ما يريد إثباتهحذفه مبعىن املنقول، ألن

  .قة األمر بنفسك لتقف على حقيـ الكرمي
 شرع r إنّ النيب ـ  يرمحه اهللا تعاىل ـ القيم اجلوزية  يقول ابن<: قال الزيد

فإذا ه اهللا ورسوله، إنكاره من املعروف ما حيببألمته إجياب إنكار املنكر، ليحصل 
ه ال يسوغ فإن: كان إنكار املنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إىل اهللا ورسوله

ن تأمل ما جرى وم<: إىل أن قال. >...كان يبغضه وميقت أهلهإنكاره، وإن 
على اإلسالم من الفنت الكبار والصغار، رآها من إضاعة هذا األصل وعدم الصرب 

فإنكار <: مثّ قال. >...على املنكر، فطلب إزالته، فتولّد منه ما هو أكرب منه
  :املنكر أربع درجات

  .أن يزول وخيلفه ضده: األوىل
  .أن يقلَّ وإن مل يزل جبملته: ةالثاني

  .أن خيلفه ما هو مثله: الثالثة
  . منهأن خيلفه ما هو شر: الرابعة

مةفالدرجتان األوليان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة حمر.  
فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج، كان إنكارك من عدم 

لتهم منه إىل ما هو أحب إىل اهللا ورسوله، كرمي الفقه والبصرية، إالّ إذا نق
  .النشاب وسباق اخليل وحنو ذلك

اق قد اجتمعوا على هلو ولعب، أو مساع مكاء وتصدية، وإذا رأيت الفس
فإن نقلتهم عنه إىل طاعة اهللا، فهو املراد، وإالّ كان تركهم فيه شاغالً، خريا من 

أن تفرغهم لوكما . ما هم فيه شاغالً هلم عن ذلكا هو أعظم من ذلك، فكان م
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إذا كان الرجل مشتغالً بكتب اون وحنوها، وخفت من نقله عنها انتقاله إىل 
  .>كتب البدع والضالل والسحر، فدعه وكتبه األوىل

  :ويل معه يف هذا النقل وقفتان
 كما ـ رمحه اهللا ـ القيم   حذفه لكالم هام جدا من كالم ابن:األوىل

فإذا كان إنكار املنكر يستلزم ما هو أنكر <: يث حذف بعد قولهح ـ أسلفت
ه ال يسوغ إنكاره، وإن كان اهللا يبغضه وميقت منه وأبغض إىل اهللا ورسوله فإن

وهذا كاإلنكار على امللوك والوالة باخلروج عليهم، فإنه أساس <:  قوله>أهله
 يف قتال r اهللا ، وقد استأذن الصحابة رسولكلّ شر وفتنة إىل آخر الدهر

الَ، ما <:  فقال؟  أفال نقاتلهم: األمراء الذين يؤخرون الصالة عن وقتها، وقالوا
ومن رأَى من أَمريِه ما يكْره، فَلْيصبِر، والَ ينزِعن يدا <:  وقال>أَقَاموا الصالَةَ

هتطَاع نم<.  
، >د منه ما هو أكرب منه فتولّفطلب إزالته<:  بعد قولهـ  أيضا  ـ :وحذف

 يرى مبكة أكرب املنكرات، وال يستطيع تغيريها، rفقد كان رسول اهللا <: قوله
ه على قواعد ا فتح اهللا مكة وصارت دار إسالم عزم على تغيري البيت، وردمبل لَ

 خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم ـ مع قدرته عليه ـ ، ومنعه من ذلكإبراهيم
ريش لذلك، لقرب عهدهم باإلسالم، وكوم حديثي عهد بكفر، وهلذا احتمال ق

مل يأذن يف اإلنكار على األمراء باليد، لب عليه من وقمع ما هو أعظم وا يترت
  .>منه، كما وجد سواء

 حلذفه هذا الكالم املهم جدا هو أنه لو ـ واهللا أعلم  ـ والداعي يف نظري
، ألنّ مفسدة اإلنكار على اجلماعات كرنقله لفسدت عليه قاعدته اليت ذ

ألنّ اإلسالمية، ليست كمفسدة اإلنكار على احلكام والوالة، بل األخرية أعظم، 
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، إذ ليس فيها اإلنكار على اجلماعات اإلسالمية حيقّق مصلحة ال مفسدة فيها
 وال ذهاب مال وولد وبلد، وليس فيها فتنة يف الدين والدنيا، بل فيها إراقة دماء،

رد هلؤالء من الضاللة إىل اهلدى، ومن البدعة إىل السنة، ومن الشرك إىل التوحيد، 
خبالف اإلنكار على الوالة باخلروج عليهم، ففيه فساد  ؟  مفسدة يف ذلكفأي

وإفساد للدين والدنيا، وذهاب األمن واألمان، وفيه انتشار اهلرج واملرج، 
  .يشرعه الشارع فلذا مل ؛فكانت مفسدته أعظم من مصلحته

وهذا كاإلنكار على امللوك <: القيم حيث قال  وانظر يف كالم ابن
  .>والوالة باخلروج عليهم، فإنه أساس كلّ شر وفتنة إىل آخر الدهر

أنه لو نقله لرآه وقرأه :  هوـ  أيضا ـ ومن أسباب حذفه هلذا الكالم
 فإثباته ال يتناسب مع الشباب، ومن ثَم وقر يف قلوم عدم اخلروج على الوالة،

ن يريد إجياد مجاعة املسلمني وإمامهم ودولتهم، فوجب حينئذ حذفهمنهج م.  

ي إىل ما يريده، بل القيم ال يؤد أنّ ما أثبته من كالم ابن :الوقفة الثانية
هيؤدي إىل ضد.  

فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون <: ـ رمحه اهللا ـ انظر إىل قوله
 اجلماعات اإلسالمية العبة ـ  أخي الكرمي ـ ، فهل ترىها .>...بالشطرنج

؟ القيم اق الذين ذكرهم اإلمام ابنبالشطرنج فقط، كالفسهم واقعون يف  أو أن
 كالقول باحللول، واالحتاد، والتصوف، ـ  ال سيما كرباءهم ـ البدع والضاللة

ع الرافضة، بل مع والدعوة إىل بعض أنواع الشرك، والدعوة إىل وحدة الصف م
 وبعضهم يدعو لترك اجلهاد، واجلهاد عنده ـ  هكذا يزعمون ـ األديان السماوية

وآخرون منهم يرون اخلروج على كلّ عبارة عن اخلروج والسياحة يف األرض، 
لب اجلماعات اإلسالمية معادية ألهل التوحيد غحاكم مسلم، أو غري مسلم، وأ
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  .يف هذه البالد ويف غريها
ة يف السودان ليس منا ببعيد بل ما  ألهل كُنر وأنصار السنوما جرى

جرى لنا يف أزمة اخلليج من وقوف اجلماعات اإلسالمية بأمجعها يف الداخل 
  .ما هو منا ببعيد ـ أيضا  ـ واخلارج مع طاغية العراق

  :نا نفيق مما حنن فيه لعلَّ؛ مسة صادقة يف أذنكـ أخي العزيز ـ وامسح يل
 بأنّ هذه اجلماعات قد فشلت يف تصحيح األوضاع ـ أخي الكرمي ـ اعلم

كذلك، فليس لنا حاجة يف تلك ذلك يف بالدها اليت انطلقت منها، فإذا كان 
الدعوات الفاشلة، ال سيما وقد أغنانا اهللا عنها بدعوة سلفية صحيحة، قامت 

 حتميها ـ ةاملنوال زالت وهللا احلمد و  ـ على يد أئمة صادقني، صاحلني، مصلحني
 ؛ـ إن شاء اهللا ـ رافعة لراية التوحيد منذ وجدت إىل اآلن، وبعده دولة إسالمية،

  !؟ فما بالنا أُخي نستبدل الذي هو أدىن بالذي هو خري
حينما قامت دولة التوحيد والدعوة ه ح من ذلك، فاعلم أنرصوإن أردت أَ

السلفية اليت سالدعوة < ب أو >الدعوة النجدية<  باها خصومنا يف ذلك الوقتم
 ،وا عنها املسلمني، وحينما فشل التحذير العلين من تلك الدعوةر، لينف>الوهابية

أنشأوا طرقًا ومجاعات دعوية، ليسهل هلم نقل فسادهم املنهجي والعقدي إىل هذه 
قر أشغلوا هذا الرجل يف ع<: قني املقولة الفارسية اخلبيثةمطبالدعوة وأهلها، 

  .>داره
كنني، حىت إذا متكّنوا، رفعوا لني، ومتسترين، متخفني، متمسفجاءوا متسلِّ

عقريم ورؤوسهم، عن طريق أبنائنا، وإخواننا، وآبائنا، الذين هم من بين 
ا، جلدتنا، فدبإلينا اخلالف، والشقاق، والفرقة، فأصبحنا مجاعات وفرقًا وأحزاب 

ظم اخلطب، فاهللا هول املصيبة وعنهج سواء، فيا لبعد أن كنا أمة واحدة، على م
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  48 فاعرفوھاالفتنةھيالقطبیة

  .املستعان، وال حول وال قوة إالّ باهللا
وإذا <: ـ رمحه اهللا  ـ القيم  بأنّ كالم ابنـ  أيضا ـ إذا علمت هذا فاعلم

ال ،ها  .>...اق قد اجتمعوا على هلو ولعب أو مساع مكاء وتصديةرأيت الفس 
  .ـ اها اهللا وإيهدان ـ يدلّ على ما يريده الزيد

وكما إذا كان الرجل مشتغالً بكتب اون وحنوها، < :القيم أما كالم ابن
وخفْت من نقله عنها انتقاله إىل كتب البدع والضالل والسحر، فدعه وكتبه 

 فهو مؤد لضد ما يريده الزيد، بل هذا الكالم صادق على موقفنا .ها .>األوىل
سالمية، إذ حنن ننكر عليهم االشتغال بالكتب حينما ننكر على اجلماعات اإل

ة، ونريد أن ننقلهم منها إىل كتب السنة، والتوحيد، ركية، والضالَّشالبدعية، وال
  .واهلدى

هم ساعون يف نقل فسا هم، فإنون إىل البدع أما هم عليه من ااقنا مم
  .والضاللة، بل هم ناقلون صاحلينا إىل ذلك

 تركهم على ما هم عليه، ؛اقنا وصاحليناذ جتاه فسفالواجب عليهم حينئ
  .ال نقلهم إىل كتب الشرك، والبدع، والضاللة، والشعوذة
ك الشعارات الربنا أخي الكرمي، وال تغرده جياقة اجلوفاءفتنب !!  

  ها .>بيان احلق دون التعرض للمخطئ: الضابط الرابع<: قال الزيد
هذا املنهج قائم على اإلمجال، حني إرادة عرض  بأنّ ـ أخي الكرمي ـ رتذكَّ

  .منهجه ووسائله وأساليبه
منهج السلف الصاحل يف إذا تذكّرت ذلك، فإنه ينبغي أن تعلم بأنّ 

  :اإلنكار على املخالف له طريقتان
  .التصريح باسم املخطئ: الطريقة األوىل
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  49  فاعرفوھاالفتنةھيلقطبیةا

  .التلميح: الطريقة الثانية
وال التلميح بإطالق، بل حبسب فليس منهج السلف التصريح بإطالق، 

بد من التصريح، فمنهج السلف شامل رى الاحلاجة، فأحيانا يكفي التلميح، وأخ
للنوعني والطرقيتني، وهؤالء القوم يأخذون ما خيدم منهجهم من طريق السلف، 

  .فيعممون أو خيصصون على حنو ما يريدون
ة على اجلاهل، خفي طرقها خفية جلية، ـ  كما أخربتك  ـ وهذه اجلماعة

جلية على م ،ن عرف منهج السلف وصاحب النظرة السطحية وحمسن الظن
  .معرفة جيدة، وعرف الطرق املخالفة له

وألنّ هذه اجلماعة تدة واجلماعة<ها هي عي أنويف >مجاعة أهل السن ،
فهي أشبه باألشاعرة يف الوقت نفسه تذكر بعض أقوال السلف وتتمسك ا، 

ة واجلماعة من ها على بعض الناس، وعدم التمييز بينها وبني أهل السنخفائ
على خالف الفرق الواضحة، فلذا ـ يف الظاهر  ـ جهة، وعدم بعدها عن احلق 

  .التبس أمرهم على كثري من الشباب
، بذكر احلسنات العدل يف النقد: الضابط اخلامس<: قال الزيد

  ...والسيئات
  .يذكر احلسنات والسيئات معافالعدل حينئذ يقتضي أن 

فليس من اإلنصاف يف شيء لن ينصح مجاعة من اجلماعات اإلسالمية، م
ومن مثّ سائر األمة اإلسالمية، أن يذكر األخطاء واالحنرافات واملساوئ فحسب، 

  ها .>...ل حلقيقة اجلماعةإنّ هذا كما هو جماوز للعدل، فهو عرض مضلِّ
إنهم نادوا به ورفعوه :  قلت لك من قبلـ  أخي الكرمي ـ وهذا الضابط

ى هلم اجلمع بني اجلماعات اإلسالمية يف مجاعتهم املزعومة، قائلني للشباب ليتسن
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إنّ مبدأ املوازنة بني احلسنات والسيئات هو عني العدل واإلنصاف، وهو <: الغر
  .ـ كذا زعمواه ـ >منهج السلف الصاحل

حفظه  ـ هادي املدخلي ربيع بن:  ااهدوقد انربى العالم الفاضل والشيخ
ة والربهان، يف  لبيان فساد تلك الدعوى، رادا على قائليها باحلجـ اهللا ورعاه

، >ة واجلماعة يف نقد الرجال والكتب والطوائفمنهج أهل السن<: كتابه
  .ه على هذا املبدأ وقائلي الردـ جزاه اهللا عنا خري اجلزاء ـ فكفاين وكفى غريي

ة البيضاء يف محاية احملج<:  كتابا مستقال أمساهـ خلطورته  ـ بل خصص له
  .>السنة الغراء من زالت أهل األخطاء وزيغ أهل األهواء

يقتضي أن يذكر احلسنات والسيئات معا،  حينئذ )1(العدل<: فقول زيد
فليس من اإلنصاف يف شيء لمن ثَن ينصح مجاعة من اجلماعات اإلسالمية ومم 

 أن يذكر األخطاء، واالحنرافات واملساوئ فحسب، إنّ ؛لسائر األمة اإلسالمية
  ها  .>...ل حلقيقة اجلماعةهذا كما هو جماوز للعدل فهو عرض مضلِّ

  :ويل معه يف قوله هذا وقفات
فليس من <: ، يعين يلزم، يوضح ذلك قوله>يقتضي<: أنّ قوله: األوىل

  .>اخل  ...اإلنصاف يف شيء
ئةوعلى هذا يكون مئة يف نفس األمر  ـ ن اقتصر على ذكر السيـ  وهي سي 

اخل، مل يعدل، بل جار يف حكمه، بل يلزم على  ...لشخص أو مجاعة أو شريط
                                   

)1( ف كثري معرفه به الزيدممنهج أهل <: انظر مثالً. ن كتب من هؤالء عن العدل بنحو ما عر
مة واجلماعة يف تقومي الرجال ومؤلَّالسنة <، و)27( للصويان ص >فامنهج أهل السن

 للمقطري >قواعد االعتدال<، و)27( للصيين ص >واجلماعة يف النقد واحلكم على اآلخرين
  ).33(ص 
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 وهذه لوازم فاسدة، ـ أيضا ـ ن اقتصر على ذكر احلسنة هو جائر مهذا القول بأنَّ
: فسه، يوضح ذلك قوله تعاىلولوازم القول إذا فسدت، دلّت على فساد القول ن

}ثُ ثَالَثَةقَالُوا إِنَّ اَهللا ثَال ينالَّذ كَفَر 73املائدة، آية  [}...لَقَد.[  
ا بأيئتهم ومل يقر؟  حسنة هلم، فهل هذا عدل، أم جورحيث ذكر سي! 

ما يريدلكن فُقناجلماعة حينما كان من منهجهم اإلمجال، أمجل، لي .  

أنّ أهل احلق خاضعون للحق منقادون له، يدورون مع احلق أينما : الثانية
 كان ذلك احلق كتابا أو سنة، أو آثارا سلفية، خبالف أهل الباطل، دار، سواًء

  مثّـ يزعمون أنها احلق ـ والزيغ والضالل، فإنهم يعتقدون أوالً أشياء فاسدة
يبحثون بعدئذد ما يقولون،  عن أية أو أقوال  شيء يؤيمن الكتاب أو السن

السلف، فإذا عثروا عليه، متسن فساد ما هم عليه، وقفوا كوا به، فإذا جاءهم ما يبي
  .يف صدره بالرد إن استطاعوا، وبالتأويل الفاسد إن مل يستطيعوا، فضلّوا وأضلّوا

ن لك ما أريد، مثّ أعود بعد ذلك لح ما قلت لك، بأمثلة تبيوسأوضا م
  .ه الزيدذكر

ن سار على منهجهم أنّ العقيدة وما شاها ا كان من عقيدة املعتزلة ومملَ
ال تت إالّ بقطع، نتج عن ذلك عدم قَبوهلم ألخبار اآلحاد يف هذا الباب، فذهبوا ثب

 هو rاهللا أكرب، النيب : ينقبون ويبحثون لعلّهم جيدون ما يؤيد مذهبهم، قالوا
أقصرت الصالة يا رسول :  له ذو اليدين يف شأن الصالةإمامنا يف ذلك، أمل يقل

صدق، مل :  قالوا>؟ ما يقُولُ ذُو اليدينِ<: rفقال الرسول ... ؟ أم نسيت
  .)1(احلديث...  إالّ ركعتنيتصلِّ

                                   
  ).1/403(رواه مسلم  )1(
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 مل يقبل خربه فيما جيب فيه القطع، rفها هو رسول اهللا : قال املعتزلة
  .وحنن ألثره مقتفون متبِعون

احلديث عليهم وليس هلم، هذا  هذا املوقف، مع أنّ ـ أخي الكرمي ـ أرأيت
 بعد أن سأل أبا بكر وعمر، فأقرا مقولة ذي اليدين، مل خيرجه ذلك عن rألنه 

 شهادة rكونه خرب آحاد، وعلى فرض خروجه فأين هم من قبول الرسول 
ىل اليمن جبل إ وأين هم من بعثه معاذ بن ؟ )1(عمر برؤية هالل رمضان ابن
هم اعتقدوا أوالً، مثّ حبثوا هم قوم ال يعقلون، ألن لكن؟ )2(هم الدين أمجعهمليعلّ

ا، عن أيد ما يعتقدونه، على قاعدة ثانيمثّ استدل< شيء يؤي سأَس<هم ، ولو أن
  . وداروا حيثما دار احلق، ألصابواrموا هللا ورسوله استسلموا وسلَّ

ن فعل كبرية من الكبائر، مثّ مات عليها قبل أن رج أنّ ما اعتقد اخلوامولَ
يتوب منها، فإنم، ذهبوا يبحثون عن أيد ه كافر، خالد يف نار جهنشيء يؤي 
 ومن يقْتلْ مؤمنا متعمدا فَجزاؤه جهنم{: قلنا بقول اهللا تعاىل: مقولتهم، فقالوا

خالا فديهغا وضاُهللاب لَ عيهلَ وعن93: النساء، آية [}...ه.[  
فَمن عفي لَه من أَخيه شيٌء ..{: وغفلوا أو تغافلوا عن قوله سبحانه

انسبِإِح هِاٌء إِلَيأَدو وفربِاملَع اعب178: البقرة، آية[ }..فَات[ ،ى اهللا تعاىل فسم
إِنَّ اَهللا الَ يغفر أَن يشرك بِه {:  قوله تعاىلوعن. القاتل واملقتول وأولياءمها إخوة
  ].48: النساء، آية [}..ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاُء

عت يف هذه األمثلة، مع مناقشة املخالفني فيها ولوال خشية اإلطالة لتوس
بتوساملقام مقام إشارة، واللبيب باإلشارة يفهمع، ولكن .  

                                   
  ).2/446(صحيح سنن أيب داود  )1(
  ).1/50(صحيح مسلم  )2(
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 ما يف زمان سابق أو الحق، فتفسره  قد يقع حدثٌـ  أخي الكرمي ـ وهلذا
  .كلّ طائفة حبسب ما تعتقده، لتؤيد به معتقدها

 إىل ما ذكره الزيد ـ بإذن اهللا ـ إذا فهمت ذلك فهما جيدا، فسأعود معك
  .ـ اهم مجيعاهدانا اهللا وإي  ـ وغريه

كَهم حينما وجدوا كتب اجلرح والتعديل ذَوذلك أنرا من الرواة تبعض 
الذين اختلها قرنت بني تعديلهم ف يف تعديلهم وجترحيهم، أو الرواة املبتدعة، وأن

إنّ منهج السلف يقتضي <: وجرحهم، طاروا بذلك فرحا معممني احلكم، قائلني
، ففسروا ذلك الفعل مبا يوافق هواهم، ويؤيد >ذكر احلسنات والسيئات

  .مذهبهم
 حيث ـ  حفظه اهللا ـ هادي عن هذا أتركه للشيخ الفاضل ربيع بنواجلواب 
» منهج أهل السنة واجلماعة يف نقد الرجال والكتب والطوائف«قال يف كتابه 

الرواة والشهود إذا كانوا جمروحني، جاز جرحهم : خامسا<): 30 ـ  28(  ص
 تيمية  ال ذلك وحكاه النووي وابنـبل هو واجب، قبإمجاع املسلمني، 

  .ـ  رمحهما اهللا ـ
فق أئمة اجلرح والتعديل على جرح راوٍ بالكذب، أو فحش يف فإذا ات) أ(

متروك احلديث، واهي احلديث، وما شاكل ذلك، جاز لكلّ : الغلط، أو قالوا
 ذكر ـ  من قريب وال من بعيد  ـوال يلزمه  أن ينقل ذلك ويرويه باحث وناقل

  .حماسنه مثّ ذكرهاشيء من حماسنه، فضالً عن البحث عن كلّ 
  .وأما الرواة املختلف يف تعديلهم وجترحيهم، أو الرواة املبتدعون) ب(

ب على تقدمي جرحه واألخذ به، دون التفات إىل قول فالنوع األول يترت
لهم؛ن عدإسقاط شيء من الدين، وم د املرسلنيما ثبت عن سي.  
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نا حفظه، وهو أمانة وهذا إفساد عظيم، وتضييع شيء من الدين جيب علي
ة يف أعناق العلماء، فيجب حينئذ ملصلحة الدين وحفظه، وألجل املصلحة العام

ة اجلرح والتعديل، ونأخذ للمسلمني، أن نتحرى احلقيقة، ونوازن بني أقوال أئم
 ذلك ألجل هذه املصلحة، ال من أجل وجوب بالراجح من اجلرح أو التعديل كلُّ

اروح، فإذا ثبت جرحه بعد الدراسة جاز حكاية رجل املوازنة لذات ذلك ال
  .جرحه دون موازنة، وال يقول عامل بوجوا

ا يف مقام التحذير من البدع، حذّرنا منه، ذاكرين : ا املبتدعوأمفإذا كن
بدعته فقط، وال جيب علينا ذكر شيء من حماسنه، وإذا كنا يف باب الرواية 

ان عدالً صادقًا، ألجل مصلحة الرواية فيجب ذكر عدالته وصدقه إذا ك
عليها ال من أجل شيء آخر، كوجوب ذكر جوده، وعلمه، وحتصيلها، واحلفاظ 

ا ال عالقة له بالروايةوشجاعته، وجهاده، وأخالقه، وغري ذلك مم.  
ن جيانب الرواية عن أهل البدع وعن أهل التهم، ولقد كان من السلف م

، rقال رسول اهللا :  يقولة إذا مسعنا رجالًا مرا كنإنΒ :>عباس  قال ابن
ا ركب الناس الصعب والذلول، مل نأخذ ابتدرته أبصارنا، وأصغينا إليه آذاننا، فلم

  .>من الناس إالّ ما نعرف
ا وقعت الفتنة،  يكونوا يسألون عن اإلسناد، فلممل<: سريين وقال ابن

ر إىل أهل نظَل السنة، فيؤخذ حديثهم، وير إىل أهنظَوا لنا رجالكم، فيمس: قالوا
  .>البدع، فال يؤخذ حديثهم

سريين حيتمل أنّ هذا كان مذهبا عاما للسلف يف  عباس وابن وكالم ابن
ن بعدهم من التابعنيعهد بقية الصحابة وم.  

 عن الرواية عن ةينولعلّ هذا كان منهم بسبب إدراكهم بأنهم يف غُ
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منهم هذا املوقف احلازم احلاسم، فلما اضطر من بعدهم إىل املبتدعني، فوقفوا 
بشروط وحتفّظات، تضمن الرواية عن الصادقني من أهل البدع، أخذوها عنهم 

ها ومدسوسهاأخذ السوي منها، وردمعوج .  
: ـ رمحه اهللا ـيعقوب اجلوزجاين  قال اإلمام أبو إسحاق إبراهيم بن

جة، قد جرى يف الناس حديثه، إذ كان خمذوالً ومنهم زائغ عن احلق صادق الله<
يف بدعته، مأمونا يف روايته، فهؤالء عندي ليس فيهم حيلة إالّ أن يؤخذ من 

حديثهم ما يعرف إذا مل يانتهى. > به بدعتهقو  
 ـ اهمهدانا اهللا وإي ـ ن وافقه بأنّ الزيد ومـ أخي القارئ ـ وبعد ذلك، اعلم
حاديث، وببعض اآلثار السلفية على صحة دعواهم، من أنّ قد استدلّوا ببعض األ

العدل يقتضي ذكر احلسنات والسيئات، وسأذكر بعضا من أدلّتهم، مع ذكر وجه 
 مناقشتهم فيما استدلّوا به، معرضا عن بعض ماالستدالل الذي ذكروه، ومن ثَ

ي قد اعتربت ما ناقشتهم فيه أصالً ومثاالًأدلّتهم األخرى، ألنى به، يف حتذَ ي
سائر ما تركت من أدلّتهم، وذلك خشية اإلطالة، فإنّ الطريق ما زال طويالً 

  .وعرا، فالصرب الصرب

نا القرآن الكرمي، والسنة النبوية هذا املنهج، ومن ولقد علّم<: قال الزيد
ؤده إِلَيك ومنهم من ومن أَهلِ الكتابِ من إِنْ تأْمنه بِقنطَارٍ ي{ :قوله تعاىل: ذلك

  ].75: عمران، آية  آل [}إِن تأْمنه بِدينارٍ الَ يؤده إِلَيك إِالَّ ما دمت علَيه قَائما
هنا مقرون، بل مسبوق باملدح، وبيان حقيقة بعض أهل الكتاب فالذم 

  ها  .>واعتراف بوفاء بعضهم باألمانة
  :تدالل هنا، هو أن يقالفاجلواب عن وجه االس

على فرض التسليم لك بأنّ هذه اآلية قد دلّت على ضرورة ذكر احلسنة 
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  56 فاعرفوھاالفتنةھيالقطبیة

لُعن الَّذين كَفَروا من بنِي إِسرائيلَ علَى {: والسيئة معا، فما قولك يف قوله تعاىل
ميرنِ مى بيسعو داود انسوحكم إذ لعنهم اهللا،  ].78: املائدة، آية [}ل

  !!؟ بكفرهم، ومل يذكر هلم حسنة، فهل هذا عدل أو جور
 على ما تريد، بل يدلّ على ضد ما  هنا ال يدلّـ  يا زيد ـكيف وما ذكرته 

  :أردت، فاستمع إىل بيان ذلك
بعض أهل الكتاب، وقوله : ، أي}ومن أَهلِ الكتابِ{: ه تعاىلإنّ قول

  .بعضهم اآلخر: ، أي}ومنهم{: تعاىل
 ـ أو الصنف األول ـ وإذا كان ذلك كذلك، فإنّ اهللا حينما ذكر البعض

أو الصنف  ـ ذكر حسنتهم، ومل يذكر سيئة هلم، وحينما ذكر البعض اآلخر
  . هلم واحدةً ذكر سيئتهم، ومل يذكر حسنةًـ الثاين

 أليس يف ؟ وقولته ما مل يقل به ؟ فكيف حملْت كتاب اهللا ما مل حيتمل
إذ لو كنت تعتمد فهم  !؟  ترك للكتاب نفسه، وترك لفهم السلف الصاحلذلك 

  .ا وقعت يف هذا اخلطأ، وسيأيت مثله بعد قليلمالسلف الصاحل مطلقًا، لَ

ويسأَلُونك عنِ اخلَمرِ واملَيِسرِ، قُلْ {: وقال اهللا تعاىل<: قال الصويان
  ].219: البقرة، آية [} وإِثْمهما أَكْبر من نفْعهِمافيهِماَ إِثْم كَبِري ومنافع للناسِ

فاهللا سبحانه وتعاىل أثبت النفع يف اخلمر وامليسر، ولكنمهما لغلبة ه حر
  ها .>املفاسد على احملاسن

  :فاجلواب هو قويل
  ! سبحان اهللا: أوالً
ن ريا وشرا، بل من ذا الذي نازعك يف أنّ يف اخلمر نفعا وضرا، خم: وثانيا

نازعك يف أنه ال يوجد يف الدنيا شيء إالّ وفيه خري وشر، فإنّ اخلري احملض ال 
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  57  فاعرفوھاالفتنةھيلقطبیةا

والشر احملض ال يكون إالّ يف النار، وأما دار االبتالء ففيها يكون إالّ يف اجلنة، 
  .اخلري والشر ممتزجان، واحلكم للغالب منهما

يما نازعتك يف أنّ ا: ولكن أُخال  ـ خلري الذي عند اجلماعات اإلسالميةإن
ت به دون  أهو خري اختصـ فااسيما ما كان يف مناهجها أو عقائدها أو مؤلَّ

أم هو ؟  ة الدعوة السلفية، القدامى منهم واحملدثنيمنهج السلف الصاحل، وأئم 
  ؟  موروث عنهم

لسلف فإن قلت باألول، فتلك ضاللة وبدعة، إذ لو كان خريا، لكان ا
  .أسبق الناس إليه

 فال حاجة بنا إىل خري امتزج بشر ـ  وهذا أملي فيك ـ وإن قلت بالثانية
كثري، فعندنا منهج مستقيم، وأئمة مهتدون، وكتب صحيحة سليمة مصفاة، 

  !!؟  فلماذا ال ننهل من العذب الصايف، ونترك الكدر
يع والتصنيع اإلمجال والتلمبد من توضيحها، ألنّ أصحاب وهنا نقطة ال

  : فوجب النصح هلم؛يسلكون فيها مسالك ملتوية، قد ال يفهمها كثري من الشباب

ن يعيب مجاعة من اجلماعات اإلسالمية خلطأ بعض وأنّ م<: )1(قال الزيد
ها .>...يب اإلسالم خبطأ بعض املسلمنين يعأفرادها، فمثله كمثل م  

بني مناهج اجلماعات  كيف ساوى ـ أخي يا ـ  أرأيت!  سبحان اهللا: قلت
  !! اإلسالمية، واإلسالم، إنّ هذا لشيء عجيب حقا

                                   
ن وم<: ل، حيث قا> من احلزبية فرارك من األسدرف<: وكذا قال عايض القرين يف شريطه )1(

 أو تبليغيا أو سروريا ـ انظر ـأوجب على أحد من الناس من العباد أن يكون إخوانيا أو سلفيا 
ا فإنه يستتاب، فإن تاب وإالّ قتليوجبه وجوب ... ،ا احلق هذه اجلماعات فيها خري ونصر

  ها .>اخل  ...باطلةاحلق يف هذه اجلماعة كلّ احلق، وغريها : لكن ال جيوز ألحد أن يقول
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  58 فاعرفوھاالفتنةھيالقطبیة

هناك فرق بني املنهج، والقائم على املنهج، كما أنّ <: يريد الزيد أن يقول
هناك فرقًا بني اإلسالم واملسلم، فخطأ املسلم ال يدلّ على فساد اإلسالم كمنهج 

على فساد املنهج التبليغي، وخطأ الفرد  ال يدلّ ـ  مثالً  ـ رباين، فكذا خطأ التبليغي
اإلخواين ال يدلّ بالضرورة على فساد املنهج اإلخواين، وخطأ الفرد األشعري ال 
يدلّ بالضرورة على فساد املنهج األشعري، وخطأ املعتزيل ال يدلّ على فساد 

  .>اخل ...املنهج املعتزيل
؟  يةن يعلم حال اجلماعات والفرق اإلسالمفهل يقول بذلك م!  

  .فإن كان ال يعلم فتلك مصيبة، وإن كان يعلم فاملصيبة أعظم
بأنّ املنهج السلفي حق حمض ال باطل فيه، إذ هو اإلسالم،  ـ أُخي ـ اعلم

والشخص السلفي أو املسلم قد حيسن وقد يسيء، فإذا أحسن ومل يقع منه خلل 
لفي، الذي هو وال زلل، فحسنه واستقامته إنما هي مستمدة من منهجه الس

وفيها باطل، اإلسالم، خبالف املناهج البدعية األخرى، فإن ،ها منحرفة، فيها حق
فإنه بال شك سينحرف بقدر ما يف فإذا أخذ شخص من تلك املناهج أو أحدها، 

، >ال يعطيهالشيء فاقد < ألنّ تلك املناهج منحرفة من أصلها، و؛ذلك من احنراف
أيضا إن شاء  ـ  فساد املنهج األشعري، واجلهمي، واملعتزيلكما أنهم ال ينازعون يف

بقدر سلوكه على ن سلك أي منهج منها فإنه سيضلّ ال ينازعون يف أنّ م ـ اهللا
 فإذا كان ذلك كذلك، فلماذا ال جيرون ذلك على مناهج اجلماعات ؛ذلك املنهج

: ها قالت أو ألن؟لفرق دون اباجلماعات اإلسالمية هل ألنها تسمت ؟ اإلسالمية
فقة ها متإن: هم يقولون أو أنـ أيضا ـ  فتلك فرق إسالمية!؟ حنن مجاعات إسالمية

؟ ة األربعة، خمتلفون يف الفروع فقطمن حيث املنهج العام، كما هو حال األئم  
 يف منهج مجاعة كجماعة اإلخوان ـ ها اإلخوةأي ـ ما قولكم: فأقول هلم
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، واليت تضم حتت كنفها الفرق اإلسالمية كلّها، فتجد فيهم اجلهمي، املسلمني
  ؟  اخل ... والصويف، والقبوري، والرافضيواملعتزيل، واألشعري، واملاتريدي،

حنن : أو ما قولكم يف منهج مجاعة كجماعة التبليغ، واليت تقول عن نفسها
  ؟  ية، والسهرورديةنبايع على أربع طرق صوفية، اجلشتية، والنقشبندية، والقادر

قيادة األمة إىل عليائها ورفعتها، لذلك، فلستم بأهل فإن كنتم ال تعلمون 
، ال سيما مع دعواكم العريضة بأنكم فقهاء >فاقد الشيء ال يعطيه<ألنّ 
  !! الواقع

وإن كنتم تعلمون ذلك، فتلك خيانة عظمى، وغكبري، ال جيوز لكم ش 
  .وعن الناس عامةكتمه عن شباب األمة خاصة، 

ـ يا إخوتاه ـ كملكنـ ما تدعون يف احلقيقة شباب هذا البلد الطيب إن ن وم
 فتنقلوم عما هم عليه، وفيه من املنهج ـ كان على شاكلته يف البلدان األخرى

السليم القومي، إىل مناهج وطرق تلك اجلماعات املنحرفة، اليت فشلت يف إصالح 
 سعيتم يا إخوتاه يف نقل ، فهالَّاا اليت انطلقت منهانفسها، وإصالح جمتمع

  ؟ أصحاب تلك اجلماعات إىل املنهج السلفي، بدالً من العكس
 ما أشبه هذا الفعل بعملية التقريب بني السنة والشيعة، واليت ! سبحان اهللا

  !! >اإلخوان املسلمون<ها مجاعة ربى كتولَّ
 إىل مناقشة ـ أخي الكرمي ـ اكأعود وإيوبعد هذا التطواف الطويل املمتع، 

  :ـ وباهللا التوفيق ـ :فأقول .ما ذكره الصويان
إنإذا أثبت اهللا :  أراد منها أن يقولماه حينما ذكر تلك اآلية الكرمية، إن

فالدعاة واجلماعات اإلسالمية أطيب النفع يف اخلمر وامليسر مع وجود الضر ،
  !؟ يثبت هلم اخلري والشروأشرف من اخلمر، فلماذا ال 
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 على أنّ اجلماعات اإلسالمية فيها خري وفيها ـ  أُخي ـ أنا أوافقك: قلت
 أنَّشر، وأنت قد قست اجلماعات اإلسالمية ودعاا على اخلمر، وأنت تعلم 

الفرع يأخذ حكم األصل إذا اتكم اخلمر ححدا هنا، فحدا يف العلة، وقد ات
 ؛نتماء إىل اجلماعات اإلسالمية واتباع دعاا التحرميالتحرمي، فكذا حكم اال

ي إليه القياسألنّ هذا هو ما يؤد.  
أمل تعلم بأنّ هذه اآلية اليت استدللت : فإن أبيت إالّ التمادي، فسأقول لك

 فكيف تستدلّ بآية منسوخة احلكم، على إثباته باآلية األخرى، ؟  ا منسوخة
خلَمر واملَيِسر واَألنصاب واَألزالَم رِجس من عملِ إِنما ا{: قوله تعاىلوهي 

وهنِبتفَاج طَاني90: املائدة، آية [؟ }الش.[  
فإذا كان اخلمر رجسا، وحكمه وجوب اجتنابه، فقياسك اجلماعات 

تأخذ حكم اخلمر الذي هو وجوب االجتناب، فإذن ودعاا عليه يقتضي أن 
 اجلماعات ودعاا كاجتناب اخلمر، وهذا هو موقف السلف وجب اجتناب تلك

  .من املبتدعة
أنّ هذه املناقشة كافية ل وأظنالسمع وهو شهيد، وإالّ ففيه ن ألقىم 

  .إلزامات أخرى تركتها خشية اإلطالة

 يف حديث فضل آية tهريرة   قال أليبrإنّ النيب <: قال الزيد
هريرة مثّ  حيثو من الصدقة، وميسكه أبوالكرسي، يف شأن الشيطان الذي جاءه 

:  عنهtيطلقه، ويف الثالثة أطلقه بعد أن علّمه فضل آية الكرسي، قال الرسول 
>كَذُوب وهو قَكدص ها إِنها .>أَم  

 وأثبت له الصدق، وإن ـ  !! زيد  هكذا يا ـ  احلسناتrفقد ذكر الرسول 
ثرة كذب الشيطان من ذكر  كrكانت صفة الكذب مالزمة له، ومل مينعه 
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ةصدقه يف هذه املر<.  
 أثبت الصدق للشيطان الذي ديدنه الكذب، فلم rفالنيب <: قال الصويان
ها .>ل اخلري الذي دلّ عليهمينع ذلك من تقب  
أسألكم باهللا من من الناس نازعكم يف أنّ الكذّاب قد يصدق، : إخوتاه

  ؟  كما صدق إبليس
  ؟  يف أنّ اجلماعات اإلسالمية فيها خري وفيها شرومن من الناس نازعكم

أم أنكم تريدون منه بني بِكَا ومن الشباب العائد إىل اهللا أن جيثو على ر
ني، لينهل من ني املضلِّالني، واملبتدعني، والضالِّابني، والشياطني، والدجيدي الكذَّ

  !؟ علمهم الكدر النكد
 فكيف تطالبوننا !لقبفار والكذابني ال تعلما بأنّ رواية الشياطني والك

ز بني احلق والباطل، وبني الصحيح  أن ميي بل كيف للغر!!؟ بأخذ الدين عنهم
  . إنّ هذا لشيء عجاب!!؟ والسقيم

ة وهل خلت األرض من الصاحلني واملصلحني، الثقات األثبات، أهل السن
د املبتدعة، واملخرفني، واجلماعة، أتباع السلف الصاحل، حىت يطلب العلم عن

  .> وحبمدك، أستغفرك وأتوب إليكسبحانك اللهم< !!!؟ واملنحرفني
حنن يف بلد طيب، رايته سلفية، وعلماؤه سلفيون، أمثال الشيخ : إخوتاه يا

غديان،   عثيمني، والشيخ ابن  بندحمم: باز، والشيخ  العزيز بن عبد: العامل العامل
ن، والشيخ صاحل اللحيدان، والشيخ صوغ  ابن: خوالشيخ صاحل الفوزان، والشي

وخارجها، أمد اهللا يف البالد الشيخ، وغريهم كثري من داخل   العزيز آل عبد
ا للعباد والبالد، اللهمآمنيأعمارهم، وبارك يف أعماهلم، وجعلهم ذخر .  

  !!؟ فلماذا يا إخوتاه نلتفت إىل النطيحة واملتردية، وما أكل السبع
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  . يف نفوس هؤالء، واهللا املستعان على ما يصفونولكن حلاجة
 إىل ما كتبه الزيد والصويان لننظر معك ـ أخي الكرمي ـ وبعد هذا، فلنعد

  ؟ فيما قااله، أهو صواب أم خطأ
 احلسنات، وأثبت له الصدق، وإن rفقد ذكر الرسول <: قال الزيد

  ها .>...كانت صفة الكذب مالزمة له
 ألنه مل يذكر له إالّ حسنة واحدة، وهو صدقه ، خطأ،>احلسنات<: فقوله
  .يف هذه املرة

 أثبت الصدق للشيطان الذي ديدنه r فالنيب<: ، فقد قالوأما الصويان
  ها .>الكذب، فلم مينع ذلك من تقبل اخلري الذي دلّ عليه

، >الصدق< اليت يف >أل<، فهل >أثبت الصدق للشيطان<: فقوله
  ؟  االستغراق اجلنس، أو ماذ

  .>ل اخلري الذي دلّ عليهفلم مينع ذلك من تقب<: وقوله
 حىت قبض، فهل r مل يلق النيب tهريرة  أرأيت يا أخي لو أنّ أبا: فأقول
هريرة تلك احلادثة على أنها شرع يتقرب به إىل اهللا، ونتقرب به إليه  سريوي أبو

 مل يعلم بأنه tريرة ه أنّ أباال شك أنّ اجلواب هو األخري، علما ب !!؟ أو ال
  .rشيطان، إالّ بعد إخبار الرسول 

ه ليس خبري فإذا كان ذلك كذلك، امتنع قبول ذلك اخلري املزعوم، ألن
  .واحلال هذه

: r كان ذلك خريا بعد قول الرسول ؟ إذن، فمىت كان ذلك خريا
 التحذير من قبول >وهو كذوب<: r، بل يف قوله >صدقك وهو كذوب<

  .قوله
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قلت لك، قد يصدق الكاذب والكافر، والدجال واملشعوذ، فهل إذا وكما 
 أو أننا نتثبت، ومنحص، وندقّق تلك األقوال ؟ أخربنا أحد من هؤالء نقبل خربه

ه رمينا ا وال كرامة، وإن تفَاملنقولة، وذلك بعرضها على الشرع، فإن خالَ
هؤالء هم الذين أنشأوا ذلك ها من الشرع، ال على أنّ ه، عملنا ا، ألنتوافقَ

  ؟ وأتوا به من عند أنفسهم
  . من كثري من اخللط والتلبيسـ بإذن اهللا ـ فتنبه هلذه النكتة، تسلم

أي وافق احلق، ال أنه : >صدقك<: rإذن، فمعىن قول رسول اهللا 
  .أنشأه

 عن الكاهن الذي يسترق السمع من السماء، rيوضح ذلك قول الرسول 
 >ه، ويزيد فيها مئة كذبةلمة احلق، خيطفها فيقذفها يف أذن وليتلك الك<: قال

  ].4/1750مسلم [
فهذا الكاهن أو الساحر قال تلك الكلمة احلق، فصدق يف مقولته تلك، 

  .ألنه موافق للحق، ال أنه أنشأه
هذا احلديث رواه البخاري، : كما لو قال لك رجل مشهور بالكذب

انظر هنا، فوجدته كما : ح البخاري، فقال لكأخرجه يل من صحي: فقلت له
  .أخربك، فإنه يف هذه احلال يكون صدقك وهو كذوب

ـ اني هوإن ي؛ بصدد مناقشة طويلة هلذا املبدأـ أُخي كما أخربتك أنّ  ألن
مجاعة أهل < بوه مسغايتهم من هذا املبدأ هو صهر اجلماعات اإلسالمية يف بوتقة ما أَ

  . واستئناف احلياة اإلسالميةـ بزعمهم ـ ، إلقامة اخلالفة الراشدة>اعةالسنة واجلم
 إنّ الوصول إىل هذا اهلدف ال ميكن حتقيقه على يد مجاعة واحدة، بل البد

د الصفوف وححتت راية واحدة، ومن خالهلا تمن جتميع تلك اجلماعات 
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والقُوى، وته إىل اهلدف املنشود حتقيقهوج.  
الطبع لن يتم هلم ذه السهولة، وهلذا قاموا بإبراز هذا املبدأ، وهذا األمر ب

، وعرضوه عرضا جممالً غري مفصل، ألنّ باإلمجال >مبدأ العدل واإلنصاف<
أي الفرقان   ـ  وبالتفصيل حيصل التفريقـ أي بني احملق واملبطل  ـ حيصل التجميع

  .ـ  بني احلق والباطل
طَوهلذا ساب الضرورة عند السلف، أال وهو اجلمع بني ا على ما كان من بو

ف فيه، واملبتدع، فعمموه وجعلوه هو األصل، وما اجلرح والتعديل يف الرجل املختلَ
  .ليس هذا من منهجهم: كان هو األصل عند السلف جعلوه مبثابة الضرورة، بل قالوا

قت هم عليه يف الوتيرما أعظم جهلهم مبنهج السلف، وف !!  فسبحان اهللا
  !!!  نفسه

  .يقتضي أن تذكر احلسنات مع السيئات: العدل: وهلذا قالوا
ن مل يفعل فما عدل وأنصف، بل جار وخانفم !  

 على ـ بزعمهم ـ والغريب أنّ هؤالء قد اعتمدوا يف تقرير مذهب السلف
 مبدأ املوازنات، مع العلم بأنّ  للذهيب، مستخلصني منه>سري أعالم النبالء<
البداية < هو أشبه بكتب التاريخ، فهو أشبه بكتاب >لنبالءسري أعالم ا<

فلني عن كتب الذهيب اغافلني أو متغ ـ  رمحهما اهللا تعاىل  ـ كثري  البن>والنهاية
وازنة بني احلسنات والسيئات، اليت سارت على منهج احملدثني، يف عدم امل

  .، وحنوها>الكاشف<، و>املغين<، و>ميزان االعتدال< ك
 التسليم اجلديل هلم بصحة ما ذهبوا إليه، فإني أطالبهم بأن وعلى فرض

يذكروا لنا حسنات وسيئات اجلماعات اإلسالمية، والكتب الفكرية، واألشرطة 
، والفردية، وكذا حسنات وسيئات الدعاة  اجلماعيةاإلسالمية، واألعمال الدعوية
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  .نذر، ونعرف ما إىل اهللا تعاىل مفصلة، لنكون على بصرية، فنعرف ما نأخذ
  : على ما أقول هوـ  أيضا ـ والدليل

 كتبهم، وال يف رسائلهم، بل وال يف  يفأنه ال وجود للتفصيل عندهم، ال
أشرطتهم، وال يف األجوبة الصادرة عنهم، على بعض األسئلة املوجهة إليهم، بل 

حون بالضدنراهم يصر.  
م يف الثناء على اجلماعات  سأنقل لك كثريا من أقواهلـ أخي الكرمي ـ وهنا

 عنهم أنهم يرون أنّ ـ أيضا ـ اإلسالمية املختلفة، وعلى قادا، ومؤسسيها، وسأنقل
  .اخلالف بني اجلماعات اإلسالمية إنما هو من باب خالف التنوع ال خالف التضاد

المية إىل  عنهم دعوة اجلماعات اإلسـ ، إن شاء اهللاأيضا  ـ وسأنقل
: ، أي>أهل السنة واجلماعة<، مجاعة >مجاعة األم< مجاعتهم االنضمام إىل

  :وإليك ذلك مفصالً ..>القطبية<
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إىل مجيع  ..< ):6ص  (>معامل االنطالقة الكربى< قال املصري يف
أفردا ومجاعات، الذين يتطلّعون إىل ميالد فجر صادق، .. لمني املخلصنياملس

إىل مجيع ، وبدء مرحلة جديدة، وانطالقة حقيقية جتاه اهلدف اإلسالمي املنشود
ومجاعات الذين يدركون أنّ إحياء األمة اإلسالمية .. أفرادا.. املسلمني الواعني

من سباتا إىل مكا الً، وتقود اها العميق، والدفعالطبيعي لتقود نفسها أو 
 لن يتحقّق من خالل جهود أفراد مهما ـ  بأمر اهللا  ـ البشرية مجعاء مرة أخرى

جتمعات صغرية، أو كبرية، مهما تعددت، طاملا أنّ كال منها تغلق كثروا، أو 
باا، وحتيط نفسها بسياج من األوهام، مينعها من التعاون، والتشاور، وتبادل 

أنها هي وحدها على احلق، : لنصيحة مع اآلخرين، وحتذر نفسها بدعوى مظنونةا
 والطائفة املنصورة، وما عداها باطل، وأنّ نصر اهللا ،وهي وحدها الفرقة الناجية

.. أفرادا.. إىل مجيع املسلمني من أهل السنة واجلماعة ...هلا وحدها آت
  ها .>...ومجاعات

 ضإنّ هذا يقودنا إىل موقف بع<: )187( يف ص ـ أيضا ـ وقال
اجلماعات اإلسالمية املنتشرة يف البالد، اليت تنتسب إىل السنة، ويدين أكثر 
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وهي غالب الدول املنتشرة على طول  ـ أهلها على اجلملة بعقائد أهل السنة
 إنّ موقف هذه اجلماعات لعجيب حقا، سواًء. ـ العامل اإلسالمي باستثناء إيران

أو التجمعات األخرى اليت تنتشر يف ماعات التقليدية يف الساحة، منها اجل
فالناظر يف شعارات بعض هذه اجلماعات تصدمه  .ميدان العمل اإلسالمي

ة فوارق حقيقية بني شعارات بعض هذه عدم وجود أي: حقيقة أولية، وهي
  ها .>ه أفكارهاسفِّ، تربر أن اجم كلّ منها األخرى، وتاجلماعات

فلماذا ال يترك كلٌّ منهم اآلخر <): 189 ـ  188(يف ص  ـ أيضا ـ وقال
 بدالً من أن يهاجم، ـ على أقل تقدير  ـ يسري يف طريقه ويقف منه موقفًا حمايدا

وما الضرر  من شرع أو أثارة من علم أو عقل، دون دليل ـ همويفاصل، ويت
 فيما يستطيعون فيه أن ـ  جبماعتهكلٌّ  ـ  منهم إذا تعاون مع أخيه دين كلٍّىعل

  ؟  منهم بأسلوبه، وأدواته، ومجاعتهيتعاونوا، مع استقالل كلٍّ
اجتهادها  يف الساحة اإلسالمية هلا ـ أو جتمع ـ  مجاعةكلَّكر أنّ نإننا ال ن

يف تقدير الواقع احمليط على اجلملة، ويف تقدير الطرق واألساليب اليت اخلاص 
 ال ننكر أنّ ـ  وأيضا  ـ سالمي ملشكالت هذا الواقع،أن يبدأ منها احللّ اإلميكن 

حركة اجلماعة بصبغة االختالف يف هذه االجتهادات اخلاصة لكلّ مجاعة، تصبغ 
متفقًا على أنّ الكلّ قد يكون :  مبعىنـ وليست فكرية أو سلوكية  ـ حركية خاصة

الف يف تقدير ، وأمام االخت ابتداًء>أهل السنة واجلماعة<االلتزام بفكر وسلوك 
  : الواقع، وتقدير طريق املواجهة، يبدأ االختالف يف أسلوب العملمشكالت

  .، ونشرها بني املسلمنيفهذه اجلماعة تركز على جانب العقائد
  .التربية واإلعدادوهذه تركز على جانب 

  .اسي، ونشر الوعي احلركييالعمل السوهذه تركز على 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  68 فاعرفوھاالفتنةھيالقطبیة

  .بة البدع، يف السلوك واآلدابالدعوة للسنة، وحماروهذه تركز على 
ودعوم لاللتزام  بني عامة الناس، نشر املفاهيم اإلسالميةوهذه تركز على 

  .بتعاليم الدين
  .. واملواجهة مع الباطلاإلعداد العسكريوهذه تركز على جانب 

 االجتهادات اليت ترى أنّ الساحة اإلسالمية يف حاجة هلا خر هذهآإىل 
 واحد، وهو  يف النهاية يف مصبمل بعضها بعضا، وتصببل إنها تكمجيعا، 

ا العميقإيقاظ األموحتريك هذا اجلسد النائم، ليفيق من ة املسلمة من سبا ،
املطلوب منه يف هذه  دوره، اليت تقوده حنو ممارسة ويفرز قيادته احلقيقيةغفوته، 

  ها  .>احلياة الدنيا بأمر اهللا
إنّ املرء قد يتساءل أمام هذه <): 191 ـ  190( يف ص ـ أيضا ـ وقال

ر احلقيقي لوجود خماصمة بني كثري إذا كان األمر كذلك، فما هو املرباحلقائق 
  ...؟ >السنة واجلماعة<من هذه اجلماعات، اليت ترفع كلّها شعار 

وهي اعتقاد كلّ منها : إنّ الفكرة السائدة بني كثري من هذه اجلماعات
  ها .>..مجاعة أهل السنة<أنها هي وحدها 

إنّ العمل لإلسالم من خالل هذه <): 193( يف ص ـ  أيضا  ـ وقال
  ها .>...اجلماعات أمر ال غبار عليه، ال شرعا، وال عقالً

مصري حني جعلت اخلالف  ما هذه التمويهات يا !!  سبحان اهللا: قلت
بني اجلماعات اإلسالمية خالف تنوبينهم  بل ليس !؟ ع ال خالف تضاد

  !! اختالف، إنما الواقع بينهم إنما هو اجتهاد
ال اجلماعات اإلسالمية وحال مؤسسيها، فقد خنت اهللا حفإن كنت تعلم 

ورسوله واملؤمنني عامة، والعلماء وطلبة العلم خاصة، بتروجيك لتلك األفكار
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مريهم حممد وإن كنت ال تعلم، فاعلم بأنّ مجاعة التبليغ أسسها أ !! وعدم اإلنكار
د إمساعيل احلنفي، الديوبندي، اجلشيت، الكاندهلوي، املولود سنة حمم  إلياس بن

، مثّ جاء من بعده ابنه حممد يوسف )ه1363(، واملتوىف سنة )ه1303(
  .حممد إلياس، مثّ جاء من بعده حممد إنعام احلسن  بن

ص   أصول ستة، كما ذكرت لك من قبلوهذه اجلماعة قائمة على
فضائل < >تبليغي نصاب<كتاب : وهلم كتب معتمدة عندهم، منها، )11(

، حملمد زكريا الكاندهلوي، ااز إجازة عامة من قبل شيخه املرشد >األعمال
، باملبايعة، واإلرشاد، على أربع طرق صوفية، >السهارنفوريأمحد خليل <

  .والقادريةوالسهروردية، اجلشتية، والنقشبندية، : وهي
والكتاب السابق ذكره، قد مأله مؤلفه باألحاديث الضعيفة واملوضوعة، 

عريب القائل بوحدة  وحكايات ومنامات الصوفية، وإجالل مشائخها كابن
ة، يدر صورا من هذا الكتاب باللغة اُأل)1(الوجود، وسأجعل يف آخر البحث

ضح للقارئ الكرمي مدى ما فيه من الضالل، يتلوجبوارها ترمجتها باللغة العربية 
  .واهللا املستعان

، حملمد يوسف الكاندهلوي، وهو >حياة الصحابة<والكتاب الثاين 
فعليك بقراءة الكتابني  ـ أخي الكرمي  ـوإن كنت يف شك مما قلت لك . كسابقه
وقفات مع مجاعة < حملمد ثاين حسين، و>سوانح حممد يوسف<و، السابقني

 حلسن جناحي، >حهيم جيب أن تصحامف: مجاعة التبليغ< للجربوع، و>لتبليغا
 حملمد تقي الدين اهلاليل، >السراج املنري< حملمد أسلم، و>مجاعة التبليغ<و

                                   
  .انظر ملحق الوثائق )1(
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، لسيف الرمحن الدهلوي، > حول اجلماعة التبليغيةنظرة عابرة اعتبارية<و
ود التوجيري رمحه اهللا،  للشيخ مح>مجاعة التبليغالقول البليغ يف التحذير <و
  . للشيخ سعد احلصين>حقيقة الدعوة إىل اهللا<و

لذي حسن البنا، ا:  أنشأها وأسسهامجاعة اإلخوان املسلمنيواعلم بأنّ 
 على الطريقة الصوفية >الوهاب احلصايف  عبد< و>بسيوين العبد<: بايع شيخه

  .احلصافية
قطب،  سيد :عامامولإلخوان املسلمني زعامات كثرية جدا، فمن ز

واهلضييب، والتلمساين، والسباعي، والغزايل، والقرضاوي، وفتحي يكن، 
  . كثريقادة جبهة اإلنقاذ اجلزائرية، والترايب، وغريهمووالغنوشي، 

وهذه اجلماعة عبارة عن مزيج غريب األفكار واألقوال واألفعال، وإليك 
  :مناذج على ما أقول

!!!  
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مبينا يف جانب األمساء ) 498( يف جمموعة رسائله ص >حسن البنا<قال 
وحنن نعتقد أنّ رأي السلف من السكوت وتفويض علم هذه املعاين <: والصفات

  ها .>..إىل اهللا تبارك وتعاىل أسلم وأوىل باالتباع

 أخبث املذاهب، إذ هو مذهب املفوضة، بل هذا هذا املذهب من: قلت
املذهب أسوأ حاالً من مذهب املؤولة، وليس هذا مذهب السلف، بل مذهبهم 

 على الوجه الالئق ـ وعال هللا جلّ  ـ هو معرفة معاين تلك الصفات، مثبتني حقائقها
  .بهفتن. فهم يعلمون معىن تلك الصفات، ويفوضون كيفياا ـ  سبحانه وتعاىل ـ به

اإلخوان املسلمون أحداث صنعت < يف كتابه احلليم حممود عبدوقال 
، وكنا نذهب مجيعا كلّ ليلة إىل املسجد السيدة زينب<): 1/109 (>التاريخ

دي صالة العشاء، مثّ خنرج من املسجد ونصطف صفوفًا يتقدمنا األستاذ ؤفن
نردده من بعده يف صوت  ينشد من أناشيد املولد النبوي، وحنن >البنا<املرشد 

  ها  .»جهوري مجاعي يلفت النظر

وأما بالنسبة ملوقف مجاعة اإلخوان املسلمني من الرافضة، فهو موقف 
 >البنا<، وهذا املوقف هو موقف موحد، قائم على التقريب بني السنة والشيعة
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  72 فاعرفوھاالفتنةھيالقطبیة

 >فتحي يكن< و>التلمساين< و>الغزايل< و>زهرة أيب< و>شلتوت<و
 >خالّف< و>الشكعة< و>الكرمي زيدان عبد< و>يأنور اجلند<و
 >املودودي<و >وايف األعظمي< و>سعيد حوى< و>البهنساوي<و
الدين   عز< و>الترايب< و>حسن أيوب< و>الغنوشي< و>الندوي<و

، >علماء املسلمني وموقفهم من الثورة الشيعية< صاحب كتاب >إبراهيم
  .وغريهم

كان السيد  ـ على ما أذكر ـ عيناتويف األرب..<: التلمساينفمن ذلك قول 
العام، ووقتها كان  زل ضيفًا على اإلخوان يف املركزني ـ وهو شيعي ـ >يمالقُ<

عن مدى وسألناه يوما .. يعمل جادا على التقريب بني املذاهباإلمام الشهيد 
.. ة فنهانا عن الدخول يف مثل هذه املسائل الشائك؟ اخلالف بني أهل السنة والشيعة

ال إله إالّ اهللا، وأنّ <اعلموا أنّ أهل السنة والشيعة مسلمون، جتمعهم كلمة : فقال
  ).21 ـ 5(ص اء املسلمني انظر موقف علمه ا .>..ـ هكذا ـ >حممدا رسول اهللا

إنّ اإلسالم <): 112(وقال الغزايل يف كتابه اإلسالم واالشتراكية ص 
  .>أخوة يف الدين واشتراكية يف الدنيا

  .>ى احلكمإنّ عمر كان أعظم فقيه اشتراكي تولَّ<: قال) 183(ويف ص 
إنّ  <):103( ص >اإلسالم املفترى عليه< يف كتابه ـ أيضا ـ وقال

كان اشتراكيا، وإنه استقى نزعته االشتراكية من النيب عليه الصالة ذر  أبا
  .>والسالم

ول اهللا، وعلى فانظر أخي املسلم إىل هذا الكذب على اهللا وعلى رس
فماذا سيصنع الغزايل . صحابته رضي اهللا عنهم أمجعني، فال حول وال قوة إالّ باهللا

 }وه هنِيئًا مرِيئًاـه نفْسا فَكُلُـ طبن لَكُم عن شيٍء منإِنـفَ{: بقوله تعاىل
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  ].4 :سورة النساء، آية[
تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالباطلِ إِالَّ أَيها الَّذين آمنوا الَ  يا{: وبقوله تعاىل

نكُماضٍ مرن تةً عارجكُونَ ت29: سورة النساء، آية [}أَن ت.[  
أَالَ الَ تظْلموا، أَالَ الَ يحلُّ مالُ امرِئٍ إِالَّ <: وبقوله عليه الصالة والسالم

هنفْسٍ ميبِ نوصحيح اجلامع الصغري )2/889(، مشكاة املصابيح >بِط ،
إِنَّ دماَءكُم وأَموالَكُم حرام <: ـ  أيضا ـ وبقوله ).2/1268(وزيادته 
كُملَي2/889( مسلم >..ع.(  

نعم أنا كنت من املعنيني بالتقريب بني املذاهب <: ويقول الغزايل
 حممد<: اإلسالمية، وكان يل عمل دؤوب ومتصل يف القاهرة، وصادقت الشيخ

، ويل أصدقاء من >حممد جواد مغنيه<: ، كما صادقت الشيخ>تقي القمي
 21(ص انظر موقف علماء املسلمني ه ا .>..العلماء واألكابر من علماء الشيعة

  ).23 ـ
إنّ االجتاه اإلسالمي احلديث تبلور، وأخذ شكالً <: يشوقال الغنو
، ممثلي >مييناخل<، و>قطب< و>املودودي< و>اإلمام البنا<واضحا على يد 

املصدر السابق ه ا .> االجتاهات اإلسالمية يف احلركة اإلسالمية املعاصرةأهم
  ).43 ـ 42(

إنّ ثورة اخلميين ثورة إسالمية، والقائمون عليها هم <: وقال املودودي
مجاعة إسالمية، وشباب تلقوا التربية اإلسالمية يف احلركات اإلسالمية، وعلى 

 التأييد، واحلركات اإلسالمية خاصة أن تؤيد هذه الثورة كلّمجيع املسلمني عامة 
، وموقف علماء )3(انظر الشقيقان ص ه ا  .>وتتعاون معها يف مجيع ااالت

  ).48(املسلمني ص 
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إنّ <:  ميان طفيل حممد>املودودية<وقال أمري اجلماعة اإلسالمية 
  ).3( قيقان صانظر الشه ا  .>اخلميين هو قائد املسلمني يف العامل كلّه

 يف مؤمتر إحياء ـ أمري اجلماعة اإلسالمية ملدينة الهور ـ وقال أسعد جيالين
إنّ هذه احلكومة <: الذكرى السنوية للثورة اإلسالمية اإليرانية املنعقد يف الهور

  ها  > !!!.. وحكومة خلفائهrاإليرانية مثل حكومة النيب 
 طاغية بد لكلِّوال<: ريكاالرمحن يف حماضرة ألقاها يف أم  وقال عمر عبد

من هنا ، وكما أزيل أنور السادات، هزال من احلياة كما أزيل الشاظامل أن ي
ا من مظاهر العزكانت الثورة اإلسالمية يف إيران مظهرد، وإنها  والقوة وا

ة، ويف مصر خباصة، روح  يف كلّ مكان بعاملتبعث يف روح املسلمني ااهدين
هذه الثورة اليت أزالت وما زالت تزيل طواغيت وجب علينا . قنياألمل والي

حنن املسلمني أن نزيلها، لقد مرغت أنفهم يف التراب وجعلتهم يتحدثون عن 
هذه الثورة اإلسالمية يف إيران مشرق أمل ومبعث  .قوة اإلسالم ويرهبوا

ان فرحة وسرور، وانطالق للجهاد يف سبيل اهللا، واملسلمون يف كلّ مك
ا العظيمةيترسها .>مون خطاها ويفرحون بانتصارا  

إنّ هذه مل تكن مطالبة ملنصب وزير املالية فقط، بل إنها <: وقال املودودي
كانت مطالبة للدكتاتورية ونتيجة لذلك كان وضع سيدنا يوسف عليه السالم 

  .])20(الشقيقان ص [ه ا .>يشبه جدا وضع موسوليين يف إيطاليا اآلن
إنّ سيدنا يونس كانت قد صدرت منه بعض التقصريات يف تبليغ <: قالو

  )].21(الشقيقان ص [ه ا .>فريضة الرسالة
إنّ سيدنا نوح عليه السالم أصبح مغلوبا أمام نزواته وطغت عليه <: وقال
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  )].22(الشقيقان ص [ه ا .>عاطفة اجلاهلية
ره علي عشماوي قطب يترك صالة اجلمعة، كما ذك  وهذا هو إمامهم سيد

: حيث قال) 112( ص >التاريخ السري جلماعة اإلخوان املسلمني<: يف كتابه
دعنا نقم ونصلي، وكانت املفاجأة أن : وجاء وقت صالة اجلمعة، فقلت له..<

 أنّ صالة ـ ايفقه  ـ ه يرىإن: وقال.  أنه ال يصلي اجلمعةـ وألول مرة  ـ علمت
  .>..، وأنه ال مجعة إالّ خبالفةاجلمعة تسقط إذا سقطت اخلالفة

ات واالحنرافات ومع تلك الطام.  غيض من فيضـ أخي الكرمي ـ وهذا
صهم والطعن والضالالت من الكذب على اهللا والتحريف لشرعه وسب أنبيائه وتنقُّ

نا عليه الصالة والسالم، يبقى هؤالءيف صحابة نبية وقادة، ودعاة، وعلماء واقع،  أئم
أخي  ـ  فهل رأيت!!!  وعلوا ازدادوا ضالالً، ازدادوا يف أعني تابعيهم رفعةًفكلّما
  . إذن فامحد اهللا على املعافاة والسالمة!!؟  انتكاس القوم يف مفاهيمهمـ الكرمي

!!!  
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 العلمانية، والقومية، وأما موقف مجاعة اإلخوان املسلمني من األحزاب
  .والبعثية، بل األديان كاليهودية، والنصرانية، فهو موقف سلمي، بل أخوي

  أمام جلنة التحقيق الربيطانية األمريكية>البنا< يدلّ على ذلك قول
إنه ال يريد أن يتحدث عن مشكلة فلسطني من ..<: ـ  لبحث قضية فلسطني ـ

جتماعية، فقد طال فيها البحث، وال حاجة النواحي السياسية، واالقتصادية، واال
 نقطة بسيطة من الوجهة ؛والناحية اليت سأحتدث عنها.. إىل تكرار ما قيل

متنا لليهود ليست خصومة دينية، ألنّ القرآن الكرمي وفأقرر أنّ خص.. الدينية
حض على مصافام، ومصادقتهم، واإلسالم شريعة إنسانية قبل أن يكون 

اإلخوان <انظر ه ا .>..وقد أثىن عليهم، وجعل بيننا وبينهم اتفاقًا، شريعة قومية
  ).410 ـ  1/409 (>املسلمون أحداث صنعت التاريخ

وليست حركة اإلخوان موجهة ..<:  يف أحد احتفاالم>البنا<وقال 
وال  ...ضد عقيدة من العقائد، أو دين من األديان، أو طائفة من الطوائف، 

يف البالد العربية واإلسالمية، وال  ءون األجانب النزالاملسلميكره اإلخوان 
اليهود املواطنني مل يكن بيننا وبينهم إالّ العالئق يضمرون هلم سوًءا، حىت 

132ص  (>الطريق إىل اجلماعة األم< انظر ها  .>بةالطي.(  
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 عدد ـ القطرية ـ  يف حديث جلريدة الرايةوقال يوسف القرضاوي
. >..ما من أجل األرضاتل اليهود من أجل العقيدة، وإنإننا ال نق<: 4696

  ).انظر ملحق الوثائق(
فليس اإلسالم دينا معاديا للنصرانية، بل هو <: >السباعي<وقال 

واإلسالم ال يفرق بني مسلم ومسيحي، وال يعطي .. معترف ا مقدس هلا
 مساواة للمسلم حقا يف الدولة أكثر من املسيحي، والدستور سينص على

اإلسالم دين ) 1: (، مثّ أقترح أربع مواد مجيعا، يف احلقوق والواجباتاملواطنني
األحوال ) 3( السماوية حمترمة ومقدسة، األديان )2(،  اإلسالميةالدولة

ال حيال بني مواطن وبني ) 4(ية للطوائف الدينية مصونة ومرعية، الشخص
ه ا .>و اجلنس أو اللغةالوصول إىل أعلى مناصب الدولة بسبب الدين أ

  .])134(ص  >الطريق إىل اجلماعة األم<: انظر[
ة حكم املسلمني فإنه ى سدأرأيت لو أنّ نصرانيا تولَّ !  سبحان اهللا: قلت

فما باهلم  ال جيوز اخلروج عليه، ـ يف زعمهم ـ واحلال هذه سيكون حاكما شرعيا
  !!؟ غوا مبلغ أولئكجييزون اخلروج على حكام املسلمني وهم مل يبل

ومع <): 153 ـ 150( ص >ومن هنا نعلم<وقال الغزايل يف كتابه 
ذلك التاريخ السابق فإننا حنب أن مند أيدينا وأن نفتح آذاننا وقلوبنا إىل كلّ دعوة 

تؤاخي بني األديان، وتقرب بني بنيها، وتع من قلوب أتباعها أسباب الشقاقزِن.  
قْبِل مرحبني عإننا ننني إىل البناء ال اهلدم، لى كلّ وحدة توجه قوى املتدي

كرهم بنسبهم السماوي الكرمي، وتصرفهم إىل تكريس اجلهود حملاربة اإلحلاد ذوت
والفساد، وابتكار أفضل الوسائل لرد البشر إىل دائرة الوحي بعد ما كادوا يفلتون 

بني الصليب واهلالل،  احتاد ، إننا نستريح من صميم قلوبنا إىل قيام..منها إىل األبد
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د، ال بني الكافرين باملسيحية بيد أنا بني املؤمنني بعيسى وحممنا نريده تعاون
  ها .>واإلسالم مجيعا

  !!؟  راء ومحق وسفه وضالل مثل هذاـ أخي الكرمي  ـ فهل مسعت
صارى حتى ولَن ترضى عنك اليهود والَ الن{: أمل يقرأ هذا األمحق قوله تعاىل

مهلَّتم بِعتلُوا الَّ{: وقوله تعاىل ].120: البقرة، آية [}تقَاتالَ ذونَ بِاِهللا ونمؤالَ ي ين
 ينالَّذ نم احلَق ينونَ ديندالَ يو ولُهسراُهللا و مرا حونَ ممرحالَ يرِ ومِ اآلخوبِالي

ح ابتوا الكونَأُوتراغص مهو دن يةَ عيزطُوا اجلعى ي29: التوبة، آية [}ت.[  
 هلَ إِالَ: واولُقُى يت حاس النلَاتقَ أُنْ أَترمأُ<: وقوله عليه الصالة والسالم

ى لَ عمهابسحوا هقِّح بِالَّ إِمهالَومأَ ومهاَءمي دنوا ممصا عوهالُا قَذَإِ فَ اُهللاالَّإِ
  )1/53( مسلم >اِهللا

حق التطبيق، إذ نائب الرئيس  ا املنهجذ مطبقة هل>الترايب< بل إنّ حكومة
  .نصراين، وكثري من وزراء الدولة نصارى، وكذا كثري منهم يف جملس الشعب

فما ، بأنّ قادة اجلماعة من أئمة الدعاة إىل االشتراكية ـ  أيضا ـ واعلم
 >اإلسالم واالشتراكية<قطب، و   لسيد>العدالة االجتماعية< تقرأ عليك إالّ أن

 ملصطفى >االشتراكية اإلسالمية< له أيضا، و>اإلسالم املفترى عليه<للغزايل، و
  .السباعي، وغريها كثري

فهذا حدث عنه وال أما تكفري القطبيني للمجتمعات اإلسالمية قاطبة، 
 حيث قال يف كتابه ،هو القرضاويأال و، ويكفي شهادة أحدهم عليهم حرج

يف هذه املرحلة ظهرت كتب <): 110( ص >أولويات احلركة اإلسالمية<
ريه، واليت تنضح بتكفري ك اليت متثل املرحلة األخرية من تف>قطب سيد<الشهيد 

اتمع، وتأجيل الدعوة إىل النظام اإلسالمي، والسخرية بفكرة جتديد الفقه، 
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تهاد، وتدعو إىل العزلة الشعورية عن اتمع، وقطع العالقة وتطويره، وإحياء االج
  ها  .>..ةوإعالن اجلهاد اهلجومي على الناس كافَّمع اآلخرين، 

ولقادة هذه اجلماعات احنرافات كثرية وكثرية، ولو ال خشية اإلطالة لنقلت 
أنّ ما ذكرته هنا فيه كفاية ل لك ما سطّروه يف كتبهم، ولكن أظنن كان لهم 

  .قلب وعقل ودين، ليعلم فساد منهج هذه اجلماعة، وكذا كثري من أفكار قادا
جتعل اخلالف بني اجلماعات اإلسالمية  ـ  أيها املصري  ـ فهل بعد هذا كلّه

 بل جتعله من باب االجتهادات ؟ إنما هو خالف يف الفروع، ال يف األصول
  !!؟  السائغة

وقفات < ، يف كتابهاجلليلناصر  العزيز بن   عبدوانظر إىل ما قاله
، بعد أن أخذ حسنة السلفيني، وهو منهجهم )162 ـ 160( ص >تربوية

 ـ ها حسنةعلى فرض التسليم بأن ـ العقدي السليم، وحسنة اإلخوان املسلمني
رتهم، ومواجهتهم للمشاكل العصريةوهو تنظيمهم، وسي.  

 >املنهج السلفي< بأمساه  بعد ذلك نصب منهجا ومهيا، جعله هدفًا له، مثّّ
عليهصب  ما هو جام غضبه، مع العلم بأنّ ما ادعاه من النقص يف ذلك املنهج، إن

  !! يف ذهنه فقط، وال حقيقة له يف اخلارج، فسبحان اهللا وحبمده

نا نريد منهجا دعويا، يقوم على سلفية املنهج أن: أي<: قال اجلليل
العودة بأصول الفهم واالستدالل إىل : يةونقصد بالسلف. وعصرية املواجهة

ن  ومrلدى أصحاب رسول اهللا ، )1(الكتاب والسنة، وقواعد الفهم املعتربة
تبعهم بإحسان، وذلك لنتمكّن من خالل هذا املنهج من املواجهة السلفية 

                                   
  !!؟  غري معتربةـ رضوان اهللا عليهم ـ هل أفهم بأنّ هناك قواعد فهم لدى الصحابة )1(
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  80 فاعرفوھاالفتنةھيالقطبیة

الوقوف فحسب : ال نقصد بالسلفيةاملعاصرة ملشكالت عصرنا املتجددة، حيث 
، اليت واجه ا سلفنا الصاحل احنرافات عصرهم، وكانت قديةعند القضايا الع

ى عن املعارك الطاحنة اليت تديرها اجلاهلية يف مثّ نتخلَّفريضة الوقت يومئذ، 
  .اتمعات املعاصرة، حيث ضاعت إسالمية الراية وإسالمية النظم

يف بعض املواقع، حترير إنّ السلفية احلقّة ال تقبل أن تستهدف الدعوة 
لعقائد من شرك األموات، والتمائم، وتضرب صفحا عن شرك األحياء، ا

  .، واليت ال تقل عن شرك األصنام، وكال الشركني خطريواألوضاع، والنظم
 كما ال تقبل السلفية احلقّة أن حتارب التشبيه والتعطيل يف صفات اهللا

كيم  وتقف عند ذلك وال تعلن احلرب على تعطيل الشريعة، وحتـ وجلّ عز ـ
  .القوانني الوضعية، وفصل الدين عن الدولة

وإننا ذا املنهج الشامل والسلفية املعاصرة، نسلم وتسلم عقيدتنا الثابتة 
ها الفنت نعوذ من أيخلط أو اهتزاز، كما هو احلاصل يف هذه األيام، ولكن 

  ها  .>باهللا منها ما ظهر منها وما بطن

) 28(عدد  >البيان< ي يف جملةما قاله حممد حممد بدروانظر إىل 
وهي اجلماعة <: >ة واجلماعةحتت راية أهل السن<: بعنوان) 18 ـ  15(  ص

اليت ندعو فصائل احلركة اإلسالمية إىل االلتزام ا، مجاعة أهل السنة، اجلماعة 
مة ..الواسعة ةالعامأنّ وجود هذا الصنف من الدعاة هو املقد وال شك 

 يف كلّ احلركة اإلسالمية >أهل السنة واجلماعة<اهيم الصحيحة لتعميم مف
وإزالة احلواجز بني العاملني لإلسالم، حبيث ال يتحرج فرد من االنتساب إىل 

  ..ة والتعاون مع اآلخر يف اخلريفصيل من فصائل احلركة اإلسالمي
كلّ إخواننا إىل العمل على تكامل فصائل احلركة اإلسالمية إننا ندعوا 
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  81  فاعرفوھاالفتنةھيلقطبیةا

ما هو وتعاوا، وال ندعي له الكمال، وإنا يف هذا اإلطار الذي حنسبه صواب
  .اخل >..حماولة وخطوة على الطريق يعوزها التواصل املستمر

): 44 ـ 43( ص >حنو وحدة العمل اإلسالمي< ـ أيضا ـ وقال يف كتابه
>ن ينفصل بطريق دون إخوانه يف احلركة اإلسالمية، ويعتقد أنّ جمموعته إىل م

  ..هي الوحيدة صاحبة احلق يف التواجد على الساحة اإلسالمية
إنّ التعصب جلماعة، والوالء هلا، ورفض بقية اجلماعات اليت تنتمي : وأقول

 ومعاداا، هي يف حقيقتها دعوى جاهلية، يقال ألهلها >أهل السنة واجلماعة< ل
  ها .> > منتنةٌدعوها فَإنها<:  للمهاجرين واألنصارrكما قال النيب 

وحدة العمل اإلسالمي بني <: يف كتابه >البيانوين<وانظر إىل ما قاله 
ال يستوعب فهم حقيقة تعدد من ومنهم <): 20  ـ 18( ص >األمل والواقع

 فكثرا ما تصور ! ..اجلماعات اإلسالمية، فيسيئون إليها بتصرفام ومواقفهم
د اجلماعات اإلسالمية العاملة يف الساحة الشباب املسلم العامل لإلسالم، تعد

اإلسالمية عقبة كئودا أمام حتقيق وحدة العمل اإلسالمي، إذ كيف ميكن أن 
يكون هناك عمل إسالمي واحد مع وجود جتمعات ومجاعات إسالمية 

  !!؟ متعددة
 ـ  أحيانا ـ فإذا كان تعدد اآلراء العلمية يف املسألة الواحدة، يف الدين الواحد

فإنّ تعدد اجلماعات اإلسالمية ها، تعرف يف حمالِّ ألسباب )1(أمرا طبيعيا وشرعيا

                                   
!  كما أنه ساغ اخلالف يف الفروع، فليسغ اخلالف يف األصول: هذا قياس فاسد، إذ يقول )1(

ا أمجع م األصول، وهذا خمالف لإذ فيه تسويغ اخلالف يف! ؟ فهل بعد هذا الضالل من ضالل
عليه العلماء، من أنه ال جيوز اخلالف يف األصول، وإالّ كان اختالفًا مذموما، ال اختالفًا 

ا، بل م؟  إنّ كلّ خالف يف الفروع فهو سائغ: ن قال لكجائز!  
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يف الساحة اإلسالمية، يف اإلسالم الواحد أمر طبيعي، وشرعي أيضا، وال سيما 
  ها .>يف هذا الزمن

عندما يتحول اخلالف من تنوع إىل <: وانظر إىل املقال الذي بعنوان
: ، حيث قال صاحبه)98(، ص )52( عدد >البيان<لة املنشور يف جم ،>تضاد

وهذا من  ـ تتعدد وتتنوع، ما بني صيام، وصدقة، وصالة،كما أنّ العبادات <
 تتعدد أساليب الدعوة وجماالا، وتتنوع ما ـ أيضا ـ  كذلكـ رمحة اهللا وحكمته

بية، بني وعظ وخطابة، وأمر باملعروف وي عن املنكر، وتأليف وتصنيف، وتر
  .اخل ...وأعمال خريية، وإغاثة

د ينصبوهذا التعديف قناة  يف الدعوة، والعمل اإلسالمي ينصب 
ي هذا إىل ظهور التحزب والتفرق ويصاحب ويؤد.. )1(>اختالف التنوع<

ون حتت راية الدعوة هم يستظلُّذلك شعور العداء والبغضاء بينهم، رغم أن
ها  .>ة واجلماعةاإلسالمية، ومنهج أهل السن  

) 13(، عدد >البيان< حممد حممد بدري يف جملةوانظر إىل ما قاله وكتبه 
 >ونبذ الفرقة واالختالف.. الوحدة واالئتالف< حتت عنوان) 39 ـ 38(ص 

وأنّ من أعظم ما أصاب املسرية اإلسالمية الفرقة والتنازع <: حيث قال
اعات كثرية، دعواها واحدة  جبمفساحة العمل اإلسالمي تغصواالختالف، 

                                   
يسوا هم لتشات مقوالم، لتشابه منهجهم، وبعد ذلك يزعمون أن!  سبحان اهللا: قلت )1(

مجاعة، وليس هلم منهج إالّ منهج أهل السنة واجلماعة، الذين هم سلفنا الصاحل، فهل هذا هو 
الصويف، والقبوري، والتكفريي، والرافضي، : منهج السلف الصاحل، والذي جيمع حتت لوائه

سبحانك اللهم وحبمدك، إنّ هذا !! ؟ واألشعري، واملاتريدي، بل والداعي إىل وحدة األديان
  . افتراء على املنهج السلفي وأهلهإالّ
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ة اإلسالم، ولكنها متنافرة فيما بينها، وهي اإلسالم، وإعادة جمد اإلسالم، وأم
بل يصل األمر إىل الرمي باملروق من الدين، واالام .. تتراشق االام

 عن اهلوى، والتعصب، لرجل أو ئبالضالل، وهذا هو اخلالف املذموم، الناش
مجاعة، بدون تف عروتبي وحناول إجياد صيغة لاللتقاء .. ن لهعلى احلق

 بني جتمعات أهل السنة واجلماعة، العاملة يف الساحة اإلسالمية، )1(واالنسجام
  ها .>حبيث متضي القافلة املسلمة يف طريق واحد حنو هدفها

، )26(عدد  >البيان<لة جموانظر إىل ما جاء يف بريد القراء يف 
 ا مجاعات أهل السنةنوعمنذ البداية د: نقول لألخ الرباك.. <: قوهلم ،)97(  ص

نا من أمثال ر إىل االحتاد والتعاون، وحذـ  يعين ا فصائل اجلهاد األفغاين ـ
م عليهم التعاون حت ا املسلمون تمروالظروف الصعبة اليت ي، >اددي<

  ها .>والتناصر ما داموا ضمن إطار أهل السنة
:  اإلسالمي األول والذي بعنوانما جاء يف كتاب املنتدىوانظر إىل 

، حيث )13 ـ 12( يف ص >جهاد املسلمني يف أفغانستان مير بأخطر مراحله<
 على حزب من ـ األفغان ـ يستحيل اجتماع كلمة ااهدين<: قال كاتبه

األحزاب، أو مجاعة من اجلماعات، وقد بذلوا حماوالت من هذا القيبل ففشلوا، 
، وما كان عليه rنهم يؤكّدون بأنهم يسريون على ما كان عليه الرسول لك

                                   
، يريد إجياد صيغة لاللتقاء >بدري<يقي، فالداعية امللهم فأرأيت هذا املنهج الترقيعي التل )1(

الباطل،  دعوا ما أنتم عليه من: واالنسجام بني األحزاب واجلماعات اإلسالمية، ومل يقل هلم
فبدالً من أن تخضع !!  ج السلف الصاحلوارجعوا إىل املنهج املتكامل، واملنهج احلق، منه

املنهج السلفي لرغبات أولئك، اسع إىل إخضاعهم لالنقياد له، وإالّ انقلبت املوازين، فصار 
  .حمكوما، واحملكوم حاكما، وهذا عني الباطلاحلاكم 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  84 فاعرفوھاالفتنةھيالقطبیة

 )1(ن تبعهم من رجال خري القرونوم ـ !! هكذا  ـ الصحابة رضوان اهللا عليهم
: وقد التقينا مبعظم قادة ااهدين فقالوا لنا.. ـ  ج أهل السنة واجلماعةهمنأي  ـ

  ها .>إنهم يلتزمون منهج أهل السنة واجلماعة

 الوجه >نصر أو هزمية< واستمع إىل ما قاله عائض القرين يف شريطه
واإلسالم أوسع، أوسع من أن جتعل يل دوائر ضيقة لتقييدي، <: الثاين، حيث قال

  .اإلسالم رحب، واإلسالم واسع، أستفيد من كلّ أحد
  .الداعية الذي يهتم بالرقائق معي

  .والداعية الذي يهتم بالعقيدة معي
  .ية الذي ينادي باحلاكمية هللا معيوالداع

أمن دخل معه هو ا أن جيعل اإلنسان حوله دوائر مغلقة، ويرى أنّ م

                                   
اليت مل تكن متحدة  ـ بأمل تتحد هذه األحزا .}قُلْ هاتوا برهانكُم إِن كُنتم صادقني{: قلت )1(

أمل يقل حزب  !؟  ر من أهل السنة وأمريهم، وتشريد الباقني منهمنعلى قتل أهل كُ ـ يف يوم ما
عام  القعدة  ذي28، الصادر بتاريخ )338( يف عددها >شهادات<حكمتيار يف جريدته 

 قد ولكن مع ذلك فإنّ أعداء اإلسالم<: >الفرصة ال زالت موجودة<حتت عنوان ه 1411
  .أدخلوا فينا فتنة ثانية بديلة من القاديانية، أال وهي فتنة الوهابية

 فإنّ الوهابية مذهب دخيل على اإلسالم، وهذه أخطر خطط االستعمار والصهيونية ضد
الذين  فإنّ الوهابية .اإلسالم، ألنّ األعداء يريدون أن حياربوا اإلسالم بأن يفجروه من الداخل

 تل أبيب، وواشنطن، ولندن، هم الذين حيكمون على املسلمني يستخدمون مباشرة من
 كشفت خمطّطات هؤالء، ـ أيضا  ـ وهللا احلمد كما رفع الستار عن وجه االستعمار.. بالشرك

  ها  .>..وعرف الناس ما هي هذه الطائفة العميلة لألجانب واكتشفوا جيدا
ه كما فاقرأ أخي القارئ، واعجب من موقف هؤالء، وقلبهم احلقا، لكنباطالً، والباطل حق 

  .>إِذَا لَم تستحِ فَاصنع ما شئْت<: قال عليه الصالة والسالم
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بل استمع إىل شريطه .>اخل...ن خالفه املخطئ، فالاملصيب، وم :>فمن ر 
  .)1(، يتضح لك صدق ما قلت لك آنفًا>احلزبية فرارك من األسد

: قال.. >تقومي الرجال< دة يف شريطهما قاله العو إىل ـ  أيضا ـ واستمع
، فأنت إذا هم ميادين شىت: رجاالت اإلسالم يف هذا العصر: أيها اإلخوة<

نظرت مثالً يف ميدان الدعوة إىل اهللا، وجدت رجاالً عرفوا بالدعوة، وأثروا يف 
لعلّ من األمساء البارزة املشهورة أمثال الشيخ حسن البنا، جمتمعام أبلغ تأثري، 

  . أو غريهم من املصلحنياألعلى املودودي،  أبوأو
قطب،  نظرت يف جمال األدب والفكر، أمثال األستاذ سيد وإذا
األعلى   ، وكذلك كتابات أبووغريهم من الكتاب املشهورينقطب،  وحممد

  .احلسن الندوي، وغريهم  املودودي، وأبو
لماء ، والفقه، والفتوى، واحلديث، وجدت عيويف جمال العلم الشرع

 ولعلّ من األجياد الذين يشاد بذكرهم أمثال ـ أو غريها  ـ أفذاذ، يف هذه اجلزيرة
العزيز  حممد ناصر الدين األلباين، يف جمال احلديث والسنة، والشيخ عبد: الشيخ

صاحل العثمني، وكذلك ال تنكر جهود اآلخرين يف غري هذه  وحممد بنباز،   بن
  .ى الزرقا، ويوسف القرضاويجتد حبوث للدكتور مصطفالبالد، 

، ولعلّ اجلهاد وإذا نظرت يف جمال اجلهاد وجدت شخصيات بارزة
رب الرسول سياف،   عبد: األفغاين على الساحة أبرز ما يلفت األنظار، أمثال

وبرهان الدين رباين، وحكمتيار، أو مأو غريه،اهللا عزام  ى اجلهاد كعبدن تبن ..  

                                   
 هو تراجع بألفاظ جمملة، حتتاج >معامل يف املنهج<كتابه يف راجعه عن بعض ما أخطأ فيه وت )1(

  .وأصلح أعمالنا، آمنيإىل إيضاح وتطبيق عملي بين، وفق اهللا اجلميع ملرضاته وأخلص نياتنا، 
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عبد احلميد كشك، وأمحد قطان، :  مثلويف جمال اخلطبة والوعظ
وليس هديف يف هذه اجللسة ذكر  .، وغريهم، واألمساء كثريةوإبراهيم عزت

  .األمساء، ولكن ذكرت هذه األمساء حيث يكثر الكالم حول عدد منهم
ر يف  رجل داعية، أثَّـ رمحه اهللا ـ الشيخ حسن البنا: خذ منوذجا آخر

 يف سبيل اهللا تعاىل، ـ إن شاء اهللا ـ تل فيما حنسبهاتمع املصري تأثريا كبريا، وقُ
 آثار علمية، أو ما كتب يف عدد من وترك آثارا طيبة بكلّ حال، سواًء

نة، فيها كثري من وضوعات، جتد أنّ كثريا من الناس ينظرون إليه نظرة معيامل
فن  وأنه ال يتقن ـ مثالً  ـ االنتقاص، واإلشارة إىل ضعف علم هذا الرجل

وقد ينتقَد ألنه اجتهد يف عدد من املسائل الدعوية والواقعية، اجتهادا .. احلديث
وقد جتد م ،ه تكلّم يف عدد من قابالً للنقاش، واألخذ والردن ينتقد الرجل ألن

اإلشارة إىل : املقصود اآلن ..ما خيالف ما عليه منهج السلفمسائل االعتقاد، كال
ية، بل  أن يوضع يف إطاره الصحيح، فال يسقط الرجل بالكلّنّ هذا اخلطأ ينبغيأ

  ها .>..لته وكرامته وبالؤه يف اإلسالمأخطأ يف كذا، ويبقى للرجل مرت: يقال
): 8( ص >قل هذه سبيلي<واقرأ ما قاله عائض القرين يف رسالته 

 الداعية الشهري والكاتب اخلطري األعلى املودودي وباكستان أرض األستاذ أيب<
  :الذي أوذي يف سبيل اهللا وحبس فصرب واحتسبو

  نفسي فدتك أبا األعلى وهل بقيت
  أما استحى السجن من شيخ ومفرقه

  

  ن صحبنفسي ألفديك من أهل وم  
نور لغري طالب احلق مل 

  ها  .>يشب
  

ص ( يف الرسالة السابقة  عن حكمتيارـ أيضا ـ وانظر إىل ما قاله
  ).24 ـ 23
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  87  فاعرفوھاالفتنةھيلقطبیةا

) 66( ص >ةاإلسالميكتب يف الساحة <رسالته وقال عائض القرين يف 
قطب، وحممد   وكتب سيد..<: ـ م عن الكتب املهمة يف هذا العصروهو يتكلّ

احلسن الندوي، وكتب املنطق والرقائق  األعلى املودودي، وأيب  وكتب أيبقطب،
  .>..ئق، حملمد أمحد الراشد وغريهماوالعو

، )20( ص >حلن اخللود<يف كتابه  لعائض القرين ما قاله ـ أيضا ـ واقرأ
  :، واليت قال فيها>يف جنازة شهيد<قطب، بقصيدة أمساها   حيث مدح سيد

  كم حاولوا إغراء عـز    
  فحلفت ال ترضى وال    
  فصمدت يا قطب املعا   
ـ     أهديت للشعب اليتي
  شعب سيحيا يف ظـال    
  ما زال زجعك يف الربو    
  احلق صـداح بكـم    

  

  ك باملناصب والنـدى     
   الفـدا  تبخل على اد  

  ن قد هـددا   يل رغم م  
  ما فيـه اهلـدى     معال م

  لك يف محاسك غـردا    
  ع على الروايب منشدا   
ــر   ــي أدبـ والبغـ

ــدا   ها .>مرعـــ
  

، >مغالطة وحتريض حاقد<: ، واليت بعنوانة منصور األمحدلوانظر إىل مقا
.. <: ، حيث قال فيها)100(يف ص  ،)19(، عدد >البيان<اليت نشرا جملة 
من الفكرية اليت يتمتع ا الندوي واملودودي بني املسلمني أو حسدا للمكا

وطمأنت حمدثي، ال تغضب وال يؤملك إتاحة ..بني مسلمي اهلند فقطال  ة،عام ،
جريدة القبس صفحاا األخرية، ويوم اجلمعة هلذا املوتور كي ينضحها بفكره، 

هما فيكتشفون فلعلّ قراء مل يقرأوا فكر املودودي والندوي بعد، يهرعون إلي
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  88 فاعرفوھاالفتنةھيالقطبیة

  ها .>..جلدل، ومسوا يف القصد والغايةفكرا أصيالً، وحتليالً عميقًا، وعفة يف ا
صالح أربعون نصيحة إل<: واقرأ ما سطّره حممد صاحل املنجد يف رسالته

كما أنّ هناك عددا من الكتب اجليدة <: حيث قال) 25 ـ 23( ص >البيوت
املستقبل :  مثلـ  رمحه اهللا ـ قطب ستاذ سيدكتب األ: ااالت املختلفة، فمنهايف 

 .هلذا الدين، هذا الدين، معامل يف الطريق، خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته
، واقعنا املعاصر، 2 ـ 1منهج التربية اإلسالمية : وكتب األستاذ حممد قطب مثل

يد، هل التقالرؤية إسالمية يف أحوال العامل املعاصر، قبسات من الرسول، معركة 
ومن كتب  .حنن مسلمون، جاهلية القرن العشرين، ومذاهب فكرية معاصرة

ولألستاذ  .األعلى املودودي، تفسري سورة النور، واحلجاب، واجلهاد األستاذ أيب
ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني، والصراع بني : احلسن الندوي، مثل أيب

  ها .>الفكرة اإلسالمية، والفكرة الغربية

: نايف زين العابدين يف كتابه  ما قاله حممد سرور بنر إىل وانظ
ويظلم <: ، حيث قال)323  ـ 321(ص  >دراسات يف السرية النبوية<

دصنفان من الناس)1(قطب  سي  :يظلمه بعض تالميذه وحمبهم معجبون به يه، ألن

                                   
)1( بيان   أهل العلم وطالبه يفـ  حفظه اهللا ـهادي  قطب، فقد كفى الشيخ ربيع بن  ا سيدأم

أضواء إسالمية على عقيدة <: أخطائه، وضالالته، واحنرافاته العقدية، يف أربعة كتب له، هي
قطب من  دا يف كتب سيمالعواصم م<، و>قطب يف الصحابة مطاعن سيد<، و>قطب  سيد

  .>احلد الفاصل بني احلق والباطل<، و>القواصم
 ملخصا ملا فيها، وعليك بالرجوع إليها لترى تفصيل ذلك؛ طعن سيد ـ أخي القارئ ـوإليك 

ة عثمان، وتكفريه للمجتمعات قاطبة، وقوله يف موسى عليه السالم، وطعنه يف الصحابة وخاص
ل واجلرب، وتعطيله لبعض صفات اهللا على طريقة اجلهمية خبلق القرآن، ووحدة الوجود، واحللو
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هللا، معجبون بثباته على احلق، وصربه على األذى يف سبيل ا: أشد اإلعجاب
وحنن نشاركهم يف هذا ...  فطرته، وعمق خربتهمعجبون بسعة أفقه وصفاء

 إالّ من خالل ـ رمحه اهللا ـ  وأما الصنف اآلخر من الناس، فال يذكرون سيدا...كلّه
  :أخطائه العلمية

إنه من دعاة وحدة : فتارة يزعمون بأنه أشعري، وتارة أخرى يقولون
  .>!! إنه من غالة اخلوارج<: ددون أقوال الظاملنيالوجود، ويف غري هذه وتلك ير

وإنما كان أديبا من تالمذة ، )1(صوفيا وال )1(أشعريا ـ رمحه اهللا ـ وما كان

                                   
الغالة، وعدم قبوله ألخبار اآلحاد الصحيحة واملتواترة يف العقائد، وقوله باالشتراكية املادية 

 ال، إالّ عند من اللهم!! ؟ فهل بعد هذا كلّه يستحق التبجيل والتلميع واإلمامة. اخل ...الغالية
  .قلبه وعقلهأحرق التعصب املمقوت 

)1( ماذا سيقول سرور ومن شاكله مدمقطب، حينما يقرأ تفسريه  ن استمات يف الدفاع عن سي
ستواء على الا<): 3/1762(يف : الستواء اهللا بالسيطرة واهليمنة كما يف ظالله، حيث قال

، )1/54(، )1/53(وانظر أيضا . >...العرش كناية عن مقام السيطرة العلوية الثابتة
  .وغريها) 5/2807(، )4/2045(، )3/1296(

إا <): 6/4002( حيث قال يف ـ أيضا  ـوحينما يقرأ قوله بوحدة الوجود، كما يف ظالله 
أحدية الوجود، فليس هناك حقيقة إالّ حقيقته، وليس هناك وجود حقيقي إالّ وجوده، وكل 

احلقيقة   حقيقته من تلكما يستمد وجوده من ذلك الوجود احلقيقي، ويستمدموجود آخر فإن
ومىت استقر هذا التصور الذي ال يرى يف الوجود إالّ حقيقة اهللا، فستصحبه رؤية ... الذاتية

  .>هذه احلقيقة يف كل وجود آخر انبثق منها
ما يف وحينما يقرأ تقريره أنّ اخلالف بني الرسل وأقوامهم مل يكن يف توحيد األلوهية، وإن

ما فقضية األلوهية مل تكن حملّ خالف، إن<): 4/1846(يف ظالله توحيد الربوبية، بقوله 
  .>...قضية الربوبية هي اليت تواجهها الرساالت، وهي اليت كانت تواجهها الرسالة األخرية
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إىل الكتابة يف العلوم اإلسالمية، كالتوحيد اد، وعندما سلك طريق الدعاة اجته العقَّ
، واجتمع يف أسلوبه )2(كتبوالتفسري، وغريمها، فوفّقه اهللا سبحانه يف معظم ما 

  :الصفات واملزايا التالية
 ال خيشى يف اهللا لومة الئم، وكان يعلم أنّ )3( جريئًاـ رمحه اهللا ـ كان

 ـ رمحه اهللا ـ الطاغوت يتربص به الدوائر، ويقدم له العروض واإلغراءات، فأعرض
اىل، وطمعا عن املناصب الرفيعة، واجلاه العريض، ابتغاء مرضاة اهللا سبحانه وتع

زب من األحزاب، وما حكان متجردا ال يتعصب ملذهب من املذاهب، أو  .جبنته
ث عن نفسه، ولو فعل لكان معه كثري من احلقوقد بلينا يف هذا  .كان يتحد

                                   
): 6/4008(وحينما يقرأ رده ألحاديث اآلحاد وعدم قبوهلا يف باب العقائد، بقوله فيه 

 العقيدة، واملرجع هو القرآن، والتواتر شرط لألخذ وأحاديث اآلحاد ال يؤخذ ا يف أمر<
  .>...باألحاديث يف أصول االعتقاد

؟ هل نصدقك يف قولك الذي مل تقم عليه دليالً واحدا إالّ النفي  فماذا نقول بعد يا سرور
؟ أو نصدق املقولة نفسها، والذي يشهد كالمه عليه بأنه أضل  الدال على جهلك أو جتاهلك

  !!؟  األشاعرةأيضا من
وهناك أناسا يعبدون اهللا <): 6/3291(بل كان صوفيا، يدلّ على ذلك قوله يف ظالله  )1(

همألن=  
عمه اليت ال حيصوا، وال ينظرون وراء ذلك إىل جنة أو نار، وال إىل نعيم أو نيشكرونه على     =

  .>عذاب على اإلطالق
وفقه اهللا يف معظم ما :  وضالالته تقول يا سروروبعد كلّ ما سبق ذكره من بعض احنرافاته )2(

فَإِنها الَ تعمى اَألبصار ولَكن تعمى {: سبحانك اللهم وحبمدك، وصدق اهللا إذ يقول!!  كتب
  ].46: سورة احلج، آية [}القُلُوب الَّتي في الصدورِ

 هللا موسى عليه الصالة والسالم،نعم، كان جريئًا يف حتريفه لكتاب اهللا، وطعنه يف نيب ا )3(
ة من الصحابة رضوان اهللا عليهم، وتكفريه ااخل  ...عات قاطبةتموسادات األم.  
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  91  فاعرفوھاالفتنةھيلقطبیةا

  .العصر بأشخاص ال يذكرون مكرمة وال فضالً من خالل احلديث عن ذوام
 قطب الت العصر كسيدال أعرف كاتبا يف العصر احلديث عرض مشك

كان  . فقد كان أمينا يف عرضها، ويف وضع احللول املناسبة لعالجهاـ  رمحه اهللا ـ
كانت له  .بعيدا عن الغلو، وكانت أدلّته من الكتاب والسنة وأقوال األئمة

، وتوضيح >ال إله إالّ اهللا حممد رسول اهللا<جوالت وجوالت يف شرح معاين 
  .والتحذير من الشرك والنفاقمدلوالت األلوهية، 

، وقد رد على ببعض األخطاء، ولكنه مل يكن صوفيا ـ  رمحه اهللا  ـ ووقع
، )1(ومل يكن من املؤمنني مبنهج اخلوارج .الصوفيني يف مواضع كثرية من الظالل

ومل يكن من أهل االعتزال، أو من فلول املدرسة  .وكتبه تشهد على ذلك
يف تفسري سورة الفلق، ويف تفسري سورة الفيل، ، )2(اإلصالحية، وقد رد عليهم

  ها .>خصائص التصور اإلسالميويف كتابه 
                                   

يف هذه املرحلة <): 110( ص >أولويات احلركة اإلسالمية<قال القرضاوي يف كتابه  )1(
 بتكفري قطب، اليت متثّل املرحلة األخرية من تفكريه واليت تنضح ظهرت كتب الشهيد سيد

  ها.>وإعالن اجلهاد اهلجومي على الناس كافة... اتمع
لقد استدار <): 2/1057( حيث قال يف >الظالل<بل اقرأ ما كتبه سيد نفسه يف كتابه 

الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إىل البشرية بال إله إالّ اهللا، فقد ارتدت البشرية إىل عبادة العباد، 
 عن ال إله إالّ اهللا، وإن ظلّ فريق منها يرددون على املآذن ال إله إالّ وجور األديان، ونكصت

  ها.>اهللا
هني، قطب أخبث وأضلّ من منهج اخلوارج، فال تغتر بكالم املمو فعلى هذا يكون منهج سيد

  .ملمعي املبتدعة وبدعهم
 رباهني، على الكالمأخي القارئ، هل نقبل الكالم اإلنشائي العاطفي، اخلايل من األدلة وال )2(

وللحق أعين كتب ـ  للكتب السابقة الذكرـ أخي القارئ الكرمي  ـفارجع ! ؟ الذي قام باحلق 
  . جتد فيها احلجة والربهان الساطع القاطعـ الشيخ ربيع وما كان على شاكلتها
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ه ال خيفى عليك ـ إن شاء اهللا ـ وأظنثناء سلمان العودة  ـ أخي القارئ ـ أن
 ثناؤه على فصائل اجلهاد ـ  وحكومتهما، وال خيفى عليكريعلى الترايب والبش
وأيضا ال خيفى عليك تأييده حلزب ، >سقوط كابل< األفغاين يف شريطه

، بفوزهم يف االنتخابات >بلحمر< لاإلصالح اليمين، وبعثه بالربقيات نئة 
  .)1(الشعبية هناك

وانظر إىل الة الصادرة عن مركز حبوث تطبيق الشريعة اإلسالمية عدد 
 >شرعية االنتماء إىل األحزاب واجلماعات اإلسالمية< :واليت بعنوان) 4(

اجلماعات <: ، عنوان يف وسط الصفحة، يقول)34(ث جاء يف ص حي
إنّ <: ، مثّ قال حتتهاإلسالمية خطوات مرحلية يف الطريق إىل مجاعة املسلمني

ة، يف هذه وإقامة الدين، وحتكيم الشريعة، فرض على الكافَّ اجلهاد لنصبة اإلمام
:  الفرائض اجلماعية مناحلالة، وال سبيل إىل ذلك مع الشتات والتناثر، وإنّ إقامة

استفاضة البالغ، وإقامة احلجة، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، والتناصف 
ة للجهاد، وحنوه، فرائض متعينة، ألنّ سقوط الوالية بني املسلمني، وإعداد العد

اإلسالمية ال يعين سقوط التكليف ذه الواجبات، وال سبيل إىل أدائها كذلك مع 
  ؟ لتهارج، فما هو املخرج إذنالفرقة وا

يف هذه املرحلة يأيت دور اجلماعات اإلسالمية، باعتبارها جتمعات 
  .مرحلية، يف الطريق إىل مجاعة املسلمني

                                   
: طين أكتفي ذا وأطلب منك االستماع لشريكلو ال خشية اإلطالة، لنقلت كلّ ذلك، ول )1(

 له أيضا، >رسالة إىل سلمان واجلربوع<، حملمد املدخلي، وكذا شريط >البينة على املدعي<
  .ففيهما غنية
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 أن جيتمع أهل احللّ والعقد لتصفّح أحوال ـ كما سبق ـ إنّ الصورة املثلى
 الراية، أهل اإلمامة، وتقدمي أكثرهم فضالً، وأكملهم شروطًا، ليعقدوا له

ة حولهوليجمعوا كلمة األمليكون للناس ج ،نى به، ويقاتل من ورائهتقَة ي.  
فإذا عسر ذلك، أو طال أمده، أو وقفت دونه بعض العوائق، من تعدد 
االجتهادات، وتفاوات األساليب املقترحة للتغيري، أو التنازع على بعض املسائل 

كما  ـ  بتوثيق الواقع، أو تكييفه، فهنا يأيتالعلمية أو العملية، كتلك اليت تتعلّق
ى إعداد الطليعة وغاية هذه اجلماعات أن تتولّ.  دور اجلماعات اإلسالميةـ ذكر

، اليت جتعل من قضية اإلسالم مهّها األول، وشغلها ااهدة اإلميانية الصلبة
اعية، اليت والروح اجلماألكرب، يف هذه احلياة، وذلك يف إطار من الربامج املنظمة، 

تشجع على املسارعة إىل اخلري، والتنافس يف أداء الواجبات، فهي مبثابة احملاضن 
اإلميانية هلذه الطليعة ااهدة، تدفع عنها بإذن اهللا غوائل الشبهات والشهوات، 
وتعمق يف نفوسها حقائق التوحيد واإلميان، وختلصها من بقايا اجلاهلية وموروثها، 

  ها.>ها بطابع اإلميان واجلهادوتطبع عقلها وروح
مدخل إىل ترشيد العمل <والذي بعنوان ) 12(وأيضا جاء يف عددها 

وهلذا فال ...<: ، قوله)114( ص >اإلسالمي يف مسرية اجلماعات اإلسالمية
 من جنس تعدد يصح تأسيس النظرة إىل فصائل العمل اإلسالمي على أنه

  ها  .>..الفرقِ املذموم
قد اكتفيت مبا نقلته لك، لوضوح تلك األقوال  ـ ي الكرميأخ  ـ وأظنك

 فطن، حمب للحق يهبِال خشية اإلطالة لزدتك، لكنين أعلم بأنك ن وصراحتها، ولو
  . وهلذا كفاك ما سبق نقلهـ إن شاء اهللا تعاىل ـ متبع له
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وبعد أن فرغتك من مناقشة هذا املبدأ وهذه الوسيلة، وعلمنا الغاية ا وإي
: من سلوكه، أال وهي إجياد مجاعة املسلمني، فإنك لذكائك املتوقّد ستسأل فورا

ية يف اية املطاف إىل مجاعة  إىل تلك اجلماعات املؤدـ عندهم ـ ما حكم االنتماء
  ؟ املسلمني

ك يف مقاله املنشور يف ، وذلالكناين فاجلواب يصلك من صاحل علي بن
، >رؤية نقدية<، حتت عنوان )43 ـ 43(يف صفحة ) 19( عدد >البيان<جملة 

أصبحوا يفتون ، )1(ومن العجيب أنّ بعض املنتسبني إىل العلم<: حيث قال
  ها  .>... شرعية االنتماء إىل مجاعة إسالميةمالناس بعد

لشريعة  يف سلسلته اليت يصدرها مركز حبوث تطبيق اومن الصاوي
مدخل إىل ترشيد العمل اإلسالمي يف <: واليت بعنوان) 12(اإلسالمية عدد رقم 

وعندما سئل عن دور ...<: ، حيث قال)72( ص >مسرية اجلماعات اإلسالمية
اجلماعة يف هذه احلال، فأجاب بأنّ دورها يتمثّل يف التعاون على الرب والتقوى، 

قتال الفئة الباغية حىت تفيء إىل أمر اهللا، وعدم املعونة على اإلمث والعدوان، ويف 

                                   
  .ومن هذا البعض املزعوم هيئة كبار العلماء، وغريهم من علماء هذه البالد وغريها: قلت )1(
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مثّ   ـ ...ويف جماهدة أئمة اجلور، والقيام بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر
وهل بغي أوضح من تعطيل شرائع اهللا، واحلكم بني الناس، وإنفاذ <: ـ  تساءل

  ؟  األمر بينهم، على خالف أمر اهللا ورسوله
ه كأمر اهللا أعظم من إنفاذ أمر اهللا ورسوله، التعاون عليجيب ر بوهل من 

وهذا هو  ؟  كون كلمة اهللا هي العلياتوشرائعه، والتمكني لدينه، واجلهاد، ل
اهلدف الذي قامت اجلماعة أصالً لتحقيقه، وهو أمر واجب على كلّ 

 فلزم العمل يف مجاعة دف لتحقيق هذا ؛املسلمني، وال ميكن أن حيقّقوه أفرادا
م كإمثه عن أثَن ختلف عن االنضمام ملثل هذه اجلماعة، فإنه يكبري، وماهلدف ال
ها .>فرض أو تكليف شرعي ترك أي  

!!!  
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عة عند القطبية، حيسن بنا أن ي قبل أن نتكلّم عن التنظيم والبـ القارئ ـ أخي
نقرأ نصيحة معظ ونعترب، فالسعيد مب تنظيمهم، لنتبغريهن اتعظ ن جر.  

 >خ السري جلماعة اإلخوان املسلمنيالتاري<تابه كقال علي عشماوي يف 
أسباب كثرية جعلتين مترددا يف أن خيرج هذا الكتاب إىل النور، <): 4 ـ 3(ص 
  :منها

ومل أكن ألبيح الرغبة يف احلفاظ على أسرار كثرية عشتها وتفاعلت معها، 
  .ضالنفسي أن أخوض فيها بغري سبب قوي خيدم غر

ين كنت أرى أنّ الوقت غري مناسب للنشر، فالكلمة ينبغي أن أن: ومنها
  .تقال يف أواا املناسب، وإالّ مرت دون أن يلتفت إليها أحد أو يعيها قارئ

وكان هناك سبب أخري يسوقه احمليطون يب، وهو خشيتهم علي من انتقام 
اال هذا السبب مل يكن ليمنعين أن أقول موتور، ولكنويف   ـ كلمة اليت أراها حق
 مهما حتملت يف سبيلها من عنت ومشقّة، واقتناعي التام أنّ األمر ـ وقتها املناسب

 البشر لن يستطيعوا أن يتدخلوا بشيء يف كلّه بيد اهللا، املطلع على النوايا، وأنَّ
  .ه األمر من قبل ومن بعدلَّلعلى قدر اهللا، فالتأثري 

ة اليت نعيشها يف مصر والوطن العريب، واليت ازداد املصرييإنّ املرحلة 
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 وعتمت فيهافيها اخللط يف األمور إىل الدرجة اليت اختلط فيها احلابل بالنابل، 
 وضاع الشباب وسط هذا الضجيج العايل من >الطرق<الرأى، وتشابكت 
 الرؤية ضيق احلياة >غبش< وزاد يف ـ وخاصة الدينية منها ـالتيارات الفكرية 

االقتصادية الذي دفع بالشباب إىل اليأس وتلمطريق يغيبون فيه عن س أي 
والساحة مليئة بالتيارات املختلفة اليت خرج الكثري منها من . واقعهم األليم

 ـ فكريا وتنظيميا ـ، وإن كان كلّ يف واد بعيد »اإلخوان املسلمني«عباءة 
ف عن اهلدف، وهو الدين احنروزاد اخلالف بني اجلماعات، وزادت زاوية اال

ختتلف أميت إىل <: احلنيف، ونسوا حديث الرسول عليه الصالة والسالم،
ن استمسك بكتاب اهللا م: بضع وسبعني شعبة، كلّهم يف النار إالّ شعبة واحدة

  .هم اآلخرين بالبطالنكلّ أنه على احلق، وات واعتقد .>وسنيت
شعارهم الشهري بني اجلماعات  يرفعون >اإلخوان املسلمون<ووقف 

ا نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما ونعد<: واهليئات اإلسالمية
لون به اإلمساك مبوقع الريادة، وتوجيه دفّة ووهو شعار حيا .>اختلفنا فيه

األمور لصاحلهم، دون حماولة الوقوف لتصحيح املسار أو تاليف السلبيات، أو 
اف الذي استفحل أمره يف جمال احلركة اإلسالمية حىت أصبحت تقومي االحنر

توصم بالعنف واإلرهاب يف كلّ بالد الدنيا، وكان سبب هذا كلّه وقوع 
  .الكثريين إما يف إفراط شديد، وإما يف تفريط خملّ

فإنين أرى أنه قد آن األوان ألقف حمذّرا وفاحتًا املنافذ للشمس هلذا كلّه 
نت ن هواؤها، وتعطَّفِّ أن يدخل إىل سراديب اجلماعة اليت عواهلواء النقي

ا للشباب أن يتلمس خطاه، وأن يرى رائحتها، وحىت تكون جتربيت معهم نذير
مواقع أقدامه قبل أن خيطو، وأالّ يلغي عقله وال كيانه، ليعطي السمع والطاعة 
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ال ينبغي أن نتنازل عنه، فقد وهبنا اهللا العقل تكرميا لإلنسان، ف.. ألحد أيا كان
ا كان، وحتت أيشعارحىت ال يلعب بأقدارنا أحد أي .  

 التنظيمات اإلسالمية >أم< كانت >اإلخوان<وبداية فإنين أعترب أنّ 
خت<ها أقدمها، وهي اليت يف العامل العريب، ألنبقية التنظيمات بعد ذلك>فر .  

  .فسهموبداية االحنرافات جاءت من داخل اإلخوان أن
م، وحىت خرجت من 1951إنّ مشواري مع اإلخوان بدأته من عام 

ة مسؤولية جتاه ما  ال أنفي عن نفسي أيـ أي ثالثة وعشرين عاما  ـالسجن 
ترتدي   لشبابنا الذي بات تتقاذفه تياراتـ كما قلت ـي أقدمه ولكن ..حدث

ضم م يف خويلقون بأنفسهثوب اإلخوان، وال يعرفون عن أهدافها شيئًا، 
  ها .>أهوال ال ينبغي هلم أن يتورطوا فيها

وهذه  :أمراض التنظيمات السرية<): 49 ـ  48(ص  يف ـ  أيضا  ـ وقال
  :تندرج حتتها بعض النقاط

نظمات وهو من أخطر األمراض اليت تنشأ داخل امل: اإلحساس بامللكية ـ 1
ضوعة حتت قيادته، ألنه السرية، ويعين إحساس أحد املسؤولني مبلكية اموعة املو

  .مهم، ودرمهو الذي أتى م واختربهم، وعلَّ
السمع  أي أنّ األمر قائم على: عدم وجود ضوابط للدميقراطية ـ 2

والطاعة املطلقة، فالعمل السري ال حيتمل املناقشات الكثرية والتردد يف اختاذ 
  .ني وضيقهم من املناقشةالقرارات، وهذا مما يوجد اإلحساس بالتسلّط عند املسؤول

ي املنضبط هو  فاجلو السر:)1(عدم اكتشاف فساد القيادة بسهولة ـ 3
                                   

 إنّ ـ قطب دسي ـا قاله موكان م<): 81(وضح علي عشماوي هذه النقطة بقوله يف ص  )1(
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خري مناخ لتغطية القائد الفاسد، وعدم كشفه يف الوقت املناسب، وإذا اكتشف 
  .ناك خماطرة من أبعاده خوفًا من كشف التنظيمهف

عزلني عن اتمع ال وهذا مما جيعل األفراد من: عدم التعود على العلنية ـ  4
ا موم. يشاركون فيه، إلحساسهم أنّ هناك انفصاالً فكريا وعقائديا بينهم وبينه

يبعدهم أكثر عن املشاركة العلنية، يف أمور اتمع واعتبار أتفه األمور من األسرار 
واخلوف من احلديث عما يف نفوسهم مع غري املنتمني إليهم، خوفًا من ردود فعل 

  ...ستمع حىت وإن كان الكالم عاديا وموضوعياامل
والشك الدائم يف نوايا رجال السلطة، هي إحدى : الشك يف السلطة ـ  5

مسات املنتمني إىل تنظيمات سرية، وعدم الثقة م، حىت وإن حتدثوا باإلخالص 
  .ويف أمور موضوعية

، م دائماورجال التنظيمات السرية يعيشون ومعه: اإلحساس باخلطر ـ  6
ـ مع طول املدة ـ  جهة أو فرد، وهذا اإلحساسوعدم الثقة واالطمئنان إىل أي 

                                   
هماألستاذ البنا كان يعلم أنّ اجلماعة مستهدفة من اخلارج، ومن القوى املعادية لإلسالم، وأن=  

. بعض أعضائهم، أو جندوا من داخل اجلماعة أفرادا يعملون لصاحلهم أدخلوا إىل اجلماعة    =
 عالية من  كان ماسونيا، بدرجة>حممد مخيس محيدة<ذكر الدكتور : على سبيل املثال

كان » حلمي املنياوي«وأن احلاج . املاسونية، وقد وصل إىل أن أصبح وكيل عام اجلماعة
  .ممثالً للمخابرات اإلجنليزية داخل اجلماعة

والواقع أنّ مسألة اختراق اجلماعة من أعلى عن طريق املاسونية أو املخابرات اإلجنليزية وغريها 
قطب قد أشاروا إىل   ض اإلخوان اآلخرين غري األستاذ سيدكان أمرا غريبا علينا، إالّ أنّ بع

من معامل احلق يف كفاحنا اإلسالمي <هذا األمر، مثل األستاذ حممد الغزايل يف كتابه 
 بينهم األستاذ حسن >املاسون<عن انتساب عدد من كثريا ولقد مسعنا كالما <: >احلديث

 بالضبط كيف استطاعت هذه اهليئات الكافرة اهلضييب نفسه جلماعة اإلخوان، ولكين ال أعرف
  ها ).226( ص >باإلسالم أن ختنق مجاعة كبرية على هذا النحو الذي فعلته
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  ها .>مرهق جدا، ومدمر للنفس

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  102 فاعرفوھاالفتنةھيالقطبیة

 
  

  !! إذن عندهم تنظيم وبيعة: ـ أخي القارئ ـ وبعد هذه ستقول يل
  .نعم، وإليك أقواهلم الدالّة على ذلك:  بوجوايب 

التاريخ السري جلماعة اإلخوان <: ال علي عشماوي يف كتابهق
يف هذه املرحلة ينبغي على األفراد <): 99، 95، 94( ص >املسلمني

 يشاركوا يف شيء املنتظمني يف احلركة أن ينفصلوا شعوريا عن اتمع، وأالَّ
تربيتهم، بينهم وبني أنفسهم، وال جيهرون بذلك حىت يكتمل نضجهم، وتتم 

مثّ تأيت بعد ذلك . وتتم توسعة رقعتهم، وزيادة أعدادهم على قدر اإلمكان
 وهي أن يقف رجاالت هذه الدعوة >املفاصلة<مرحلة أخرى هي مرحلة 

ن أراد أن إنّ هذه طريقنا، وهذا طريقكم، فم:  اتمع، ويقولوا>ويفاصلوا<
 فر، ولكلٍّ، فقد حكم على نفسه بالكن وقف ضدناوميلحق بنا فهو مسلم، 

أن يتخذ ما يراه من موقف يف هذه احلالة، وحني يفصل اهللا بني الطرفني بشيء 
أو بآخر، فإما أن ينصر الفئة املؤمنة، وتأخذ بزمام األمور، وإما أن يكون 

 كما حدث ألصحاب العكس، ويكون يف قضاء اهللا أن تذبح هذه الفئة املؤمنة،
 قضي عليهم عن طريق دفنهم يف  قومهم، مثّ>فاصلوا<األخدود، الذين 

إضافة لذلك كان األستاذ و ...األخدود، كما جاء يف القرآن الكرمي
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ويف  ـ اإلسالمية قواعد وأحكاما فقهية خمتلفة كثرياقطب يرى أنّ للحركة   سيد
ومسعنا منه ألول . دي عما هو مقرر يف الفقه اإلسالمي العاـ كثري من احلاالت

 ، وكان يقول أحكاما قائمة على فقه احلركة، خمالفة>ركةفقه احل<مرة تعبري 
  . األحكام العامةـ إىل حد ما ـ

 كان يفرد > ـ اجلزء الثاين ـ معامل الطريق<: ويف كتابه الذي مل ينشر
 ولكنه عندما أخذ رأيي يف نشر هذا الكتاب >فقه احلركة<جزًءا كامالً مساه 

قسامات واختالفات كثرية، وسيثري الدنيا رجوته أن ال ينشره، ألنه سيثري ان
ووافق على رأيي، . قطب ابتدع يف اإلسالم بدعة إنّ سيد: علينا، وسيقولون

  .ومل ينشر الكتاب، وال أعرف مصريه بعد ذلك
أنّ هذه الرؤية قد اتضحت له أثناء » قطب سيد«وقد أخربنا األستاذ 

ليه بعشر سنوات م، وحكم ع1954وجوده يف السجن، عندما اعتقل عام 
حممد <وكان يتأمل ما حدث ورافقه يف هذا التأمل األستاذ قضاها يف السجن، 

  . وشاركه يف الرأيـ  م1965الذي أعدم يف أحداث  ـ >يوسف حواش
 جيب أن نعتربه الشخص >حممد يوسف حواش<إنّ األستاذ : وقال

 الفكر نفسه، ـ يباتقر  ـ الثاين بعده فإذا أصابه مكروه فلنلجأ إليه، وأنه هو
  ...والرأي نفسه، واملشورة نفسها

متّ االتفاق على أن يكون ما سبق هو اخلطّ الفكري العام للتنظيم الذي 
اإلخوة   ـ حنن بصدده، وأن نبدأ فورا يف إعادة تشكيله وصياغة أفكار الناس

 وقد اقترح علينا. قطب، وما رآه حسب ما قال األستاذ سيد ـ املنتظمني معنا
هل حنن مسلمون، العدالة : جمموعة من الكتب نبدأ ا، ومنها على سبيل املثال

االجتماعية يف اإلسالم، معامل يف الطريق، الغارة على العامل اإلسالمي، 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  104 فاعرفوھاالفتنةھيالقطبیة

، العقائد، >للدكتور حممد حسني<االجتاهات الوطنية يف األدب املعاصر 
 جهل أبنائه وعجز اإلسالم بني، >الألستاذ البن<اإلسالم يف طور جديد 

  .>القادر عودة لألستاذ عبد<علمائه 
بعد أن سأَلَنا عن عدد األفراد الذين يف أيدينا  ـ قطب يرى وكان سيد

 ـ على األقل ـ  كان يرى أنّ سبعني منهمـ وأخربناه أنهم حوايل ثالمثائة
 هؤالء جيب أن نبحث عن: وقالسيكونون قادة مربزين أو إجيابيني أكثر، 

ني وأن نعمل على إعطائهم جرعات أكثر من الفكر، وأن نبدأ بتدريب السبع
هؤالء تدريبا خفيفًا، حىت يكون ذلك بداية لتأهيلهم، يف أن يكون قادة العمل 

  .الذي حنن بصدده يف املستقبل القريب
متّت إعادات تشكيل اموعات، وكانت اموعة بني ثالثة إىل مخسة 

لكلّ مخسة جمموعات قائد، وكلّ قائد على عالقة أفراد واتفق على أن يكون 
 أيوذا نتمكّن من عزل مباشرة برئيس املنطقة اليت يقوم بالعمل فيها، 

 هذه عنجمموعات يتم كشفها، أو القبض على أحد أفرادها بتهريب املسؤول 
اموعات، وذا ال يتم كشف التنظيم كلّه، كما كان حيدث سابقًا يف أغلب 

 اليت كانت إذا اعتقل أحد اإلخوة يتم االعتراف >اهلرمية<ات اإلخوة تنظيم
على باقي التنظيم، ومعرفة كلّ أفراده بسهولة شديدة، وبدأ العمل يف جتنيد 

  ها .>...جمموعات جديدة من الشباب املتحمس لإلسالم
 >البيان<واقرأ ما كتبه حممد حممد بدري يف مقاله املنشور يف جملّة 

روح الفريق <: ، حتت عنوانه1415الصادر يف رجب عام ) 83( عدد
وال تستطيع أمة من األمم أن <): 44( حيث قال يف ص >واملبادرات الذاتية
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حتقّق أقصى الفعالية يف الداخل واخلارج إالّ إذا كان النظام اجلماعي هو الذي 
لعمل األول جلميع فصائل ايسير خطوات أفرادها، ومن هنا فإنّ الواجب 

اإلسالمي املعاصر هو بداية مسرية التعاون من أجل بناء األمة اإلسالمية القوية 
... ةاليت تستطيع مواجهة كلّ أعدائها، ومحل رسالتها احلضارية إىل كلّ البشري

تلك الرسالة اليت ال ميكن أن حيملها فرد أو جمموعة أفراد، إنما حتملها 
لية مدروسة تقوم على أساس من جمموعات متعاونة تعمل وفق خطة تكام

  ها .> >روح الفريق واملبادرات الذاتية<
 ـ 113( ص >صناعة احلياة< يف كتابه :)1(وقال حممد أمحد الراشد

116 :(>..د  هلا داخل وظاهرفالدعوة دارة حممفالظاهر يسع كلّ أم ،r.. ،
مولكنروهو مأوى األشداء الثقات النبالء األمناء الداخل ح ،ه موطن  فقط، ألن

تساهل يف ذلك قد ينتج عنه االحنراف، اختاذ القرار واختيار اخلطة واألسرار، وأي 
بد من وجود الصفوف  وال..  الوالء العابد املتواضعولذلك لن يصل له إالّ القدمي

بل ويف اخللفية التربوية حيث أهل النقاء وااللتزام وحيث الثوابت واالستقرار، 
، حىت يف ال جيب استتار هذه الصفوف بسبب الضرورات األمنيةمعظم األحو

 أن يبقى مصنع الرجال اخللفي ؛كلّهي هو خري من ذلك ذواحلل ال.. الغرب
وال تسهيل، وأن يبقى مصدرا  وال تبديل، املستتر، ال ميسه ترخص، وال إعالن،

، ..)2(للقرار، وتكون هناك واجهة من بعض املقيمني على شكل حزب أو مجعية
وأمهية القيادة يف العمل اإلسالمي، وأن جودة عمل صناعة احلياة ال يلغي دورها، 

                                   
عبد املنعم بن صاحل العلي العزي، العراقي اجلنسية، املقيم يف :  اسم حركي، وحقيقة امسهاهذ )1(

  .ن يترددون عليهمدولة اإلمارات العربية، ويتوىل بنفسه توزيع كتبه على أتباعه و
  .وهذا أشبه بالتنظيم املاسوين الباطين )2(
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فهي قلب العمل، وأداة االنسجام، ... بد من طاعتها، والصدور عن أمرها وال
وكلّ الرباهني الشرعية والعقلية، ... والتناغم، وطريق املناقلة، وحزام الربط

 ووجوب ـ أيضا ـ طاعتها كوجوب العمل اجلماعي، تصدق على وجوب
  ها .>...بروزها، وشخوصها، وسيطرا على العمل

تطبيق الشريعة  ما جاء يف نشرة مركز حبوث ـ  أخي الكرمي  ـ واقرأ
إنّ اجلهاد لنصبة <: ، حيث جاء فيها قوهلم)34(، ص )4(اإلسالمية، عدد 

 احلالة، وال  يف هذهة،اإلمام، وإقامة الدين، وحتكيم الشريعة، فرض على الكافَّ
سبيل إىل ذلك مع الشتات والتناثر، وإنّ إقامة الفرائض اجلماعية من استفاضة 

صف بني اوالتنالبالغ وإقامة احلجة، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، 
ة للجهاد وحنوه، فرائض متعيسقوط الوالية نة، ألنّ املسلمني، وإعداد العد

 ذه الواجبات، وال سبيل إىل أدائها كذلك مع اإلسالمية ال يعين سقوط التكليف
يف هذه املرحلة يأيت دور اجلماعات  ؟ الفرقة، والتهارج، فما هو املخرج إذن

  .اإلسالمية، باعتبارها جتمعات مرحلية يف الطريق إىل مجاعة املسلمني
 أن جيتمع أهل احللّ والعقد لتصفّح أحوال ـ  كما سبق  ـ إنّ الصورة املثلى

ة وتقدمي أكثرهم فضالً، وأكملهم شروطًا، ليعقدوا له الراية، وليجمعوا مأهل األ
ة حوله، ليكون للناس جكلمة األمة يتقى به، ويقاتل من ورائهن.  

تعدد : فإذا عسر ذلك، أو طال أمده، أو وقفت دونه بعض العوائق، من
ى بعض املسائل االجتهادات، وتفاوت األساليب املقترحة للتغيري، أو التنازع عل

كما  ـ العلمية، أو العملية، كتلك اليت تتعلّق بتوثيق الواقع، أو تكييفه، فهنا يأيت
  . دور اجلماعات اإلسالميةـ ذكر

وغاية هذه اجلماعات أن تتوىل إعداد الطليعة ااهدة، اإلميانية، الصلبة، 
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 هذه احلياة، اليت جتعل من قضية اإلسالم مهّها األول وشغلها الشاغل األكرب يف
وذلك يف إطار من الربامج املنظمة، والروح اجلماعية، اليت تشجع على املسارعة 

احملاضن اإلميانية هلذه الطليعة إىل اخلري والتنافس يف أداء الواجبات، فهي مبثابة 
الشبهات والشهوات، وتعمق يف نفوسها ااهدة، تدفع عنها بإذن اهللا غوائل 

ن، وختلصها من بقايا اجلاهلية وموروثاا، وتطبع عقلها حقائق التوحيد واإلميا
  ها .>وروحها بطابع اإلميان واجلهاد

إنّ البيان <: ، قوهلم)16(، ص )12( يف عددهم رقم ـ أيضا ـ واقرأ
 األوىل حترم يف إطار إسالمي، والتذكري فريضة ثابتة يف احلالتني، إذ الفرض أنَّ

ر ألصوله إطار علماين، أدار ظهره لإلسالم وتنكَّخبالف الثانية، فإنها تتحرك يف 
  .املة

اليوم مبثابة اجليوش، اليت أنّ احلركات اإلسالم كلّه واألصل يف ذلك 
 لدفع فتنة ؛ينبغي أن تنتظم فيها األمة كلّها، على اختالف مذاهبها ومشارا

اليت كانت عن دار اإلسالم، فهي البديل عن الدولة اإلسالمية خطره الكفر ورد ،
ة املسلمني إذا داهم العدو دار اإلسالم، وال حتجب أحدا ممن ثبت له جتند كافَّ

من االشتراك يف هذا اجلهاد، وال متنعه من الغنيمة والفيء ما  )1(عقد اإلسالم

                                   
كالرافضة، والزنادقة، واملنافقني، والقبوريني، والطوائف الصوفية بكلّ اجتاهاا، وعقائدها،  )1(

  ؟ فأين هي السنة اليت يدعوا
جم عن ن أحن كان، ومن دخل يف تنظيمهم فهو منهم كائنا مأنّ م: ويظهر من قوهلم هذا

؟ ومن أين تأيت   ن جياهدونتنظيمهم البدعي فهو عدوهم الذي يستباح دمه وماله، وإالّ فم
  !؟ الغنائم
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  .)1(دامت يده مع املسلمني
جيب أن توضع فيه احلركات اإلسالمية، عندما تكون اإلطار الذي هو هذا 

ن تقامسوا على حرب اإلسالم، وإبادة محلة الدفاع، واملواجهة، والتصدي، ليف مر
أحواهلا كذلك، ما دامت السيادة لغري اإلسالم يف بالد اهللا،  أهله، وهي يف معظم

  .وما دام جنده حمجوبني عن الشريعة يف هذه البالد
ب وانعدام شرعية الراية يف أغل، )2(ذلك أنه بسقوط اخلالفة اإلسالمية

، نظرا النعدامها على العلمانية، وحتكيم القوانني الوضعية، بالد املسلمني
ة، أخذت والتحاكم إىل أحوال األمة بدالً من التحاكم إىل الكتاب والسن

احلركات اإلسالمية على عاتقها مهمة اجلهاد، الستئناف الوجود اإلسالمي، 
ر القادم من الغرب ومن وإلقامة الدولة اإلسالمية، والوقوف يف وجه الكف

  ها  .>)3(الشرق
وقفات <ناصر اجلليل يف كتابه   العزيز بن واقرأ ما كتبه ونقله عبد

حممد <: وما أحسن ما كتبه األستاذ<: حيث قال، )162(، ص >تربوية
ن ، حول أمهية التربية، والرد على م>واقعنا املعاصر< يف كتابه القيم >قطب

أما <): 486(الثمرة قبل استكماهلا، فقال ص يستطول طريقها، ويريد قطف 
                                   

يقتلون أهل <:  حيث قال يف اخلوارج األولني، وامتدادها من هؤالءrصدق رسول اهللا  )1(
فهؤالء مع الغرب محامات سالم، ومع املسلمني أسود . >اإلسالم، ويدعون أهل األوثان

  !! الشرى
أمل تعلم بأنّ اخلالفة العثمانية اليت تتباكى عليها كانت حتكم بالقوانني الوضعية، ويف الوقت  )2(

  !؟ نفسه حتتضن صوفية وحدة الوجود، واحللول، وتشيد هلا القبور
وهل دولتكم القائمة يف السودان حتكم بالشرع، وحتارب الكفر القادم من الشرق والغرب؟  )3(

  !!؟ ها من الدول اإلسالمية األخرى، بل أسوأ حاالًأو أا كغري
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 فال نستطيع أن نعطيهم ؟  )نعمل(ي دون أن بالذين يسألون إىل مىت نظل نر
 فهذا ! عشر سنوات من اآلن، أو عشرين سنة من اآلن: موعدا حمددا، فنقول هلم

ي نظل نرب: ما نستطيع أن نقول هلموإن على دليل واضح، رجم بالغيب ال يعتمد
  ها  .>...حىت تتكون القاعدة املطلوبة باحلجم املعقول

أما الذين يسألون مىت نظلّ نريب دون أن <: وانظر إىل قوله
دون أن <: فلماذا فرق بينها وبني قوله! ؟ أليست التربية عمالً .>...؟ )نعمل(

  ؟  >نعمل
ى فرق بني التربية والعمل، ألنه يريد عمالً خمصوصا، هو اخلروج عل

  . زيادة تفصيلـ إن شاء اهللا ـ األنظمة احلاكمة وأهلها، وسيأيت هلا
، حيث >اإلسالم واحلزبية<بل استمع إىل ما قاله سلمان العودة يف شريطه 

... أما الكالم يف البيعة اليت توجد عند بعض اجلماعات اإلسالمية<: قال فيه
من التشبه أو من مشاة فيها ا م أحواهلا أن تكون مكروهة، ل أقلَّالذي أراه أنَّ

  ها  .>...النذر
واعلم أُخـ ي  هديتالكراهية، لكن : ًءا حكم النذر ابتد بأنَّـ  اك للرشد وإي

 إذا أقدم الشخص وجب، فإذا كان كذلك، فبيعة اجلماعات اإلسالمية،
 ابتداًء مكروهة كالنذر، لكن إذا التزمها الشخص وجبت يف عنقه، ـ عندهم ـ

  .لوفاء ا كالنذر، بعد إقدامه عليهولزمه ا
وعندهم ما دام عندهم تنظيم :  أال تقاطعين قائالًـ أخي الكرمي ـ وأرجوك

إذن فلماذا كلّ هذا إن مل : ي سأقول لكألن!! ! بيعة، فهم متأهبون للخروج
  ...معتوإن شئت املزيد فاس!!! ؟ يكن ذلك هو آخر مطافهم
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!!!  
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سنة ) 26(، عدد >السنة<قول حممد سرور يف جملّة يوضح ذلك 

ومن خالل هذه الفقرات ...<: حيث قال) 3 ـ 2(، يف صفحة ه1413
ا ماملختارة يفهم القراء كثريا جيري يف عاملنا اإلسالميم.  

  : اليوموللعبودية طبقات هرميةهذا 
جورج <، رئيس الواليات املتحدةى عرشها ع عليترب: األوىلفالطبقة 

  .>كلينتون< وقد يكون غدا >بوش
  .احلكام يف البلدان العربية هي طبقة :والطبقة الثانية

ون إليه، وهؤالء يعتقدون أنّ نفعهم وضررهم بيد بوش، وهلذا فهم حيج
  .ويقدمون إليه النذور والقرابني

الوزراء، ووكالء الوزراء، : ، منحكام العربحاشية : والطبقة الثالثة
نون هلم كلّ باطل،  فهؤالء ينافقون ألسيادهم، ويزي؛وقادة اجليش، واملستشارين

  .دون حياء وال خجل وال مروءة
، كبار املوظفني عند الوزراء: واخلامسة والسادسة والطبقة الرابعة

لنفاق والذل وتنفيذ كلّ أمر وهؤالء يعلمون أنّ الشرط األول من أجل يترفعوا، ا
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  ها .>...إليهميصدر 
  !؟ ، وما يرمي إليهرا ملعانيه متدبـ أخي الكرمي ـ هل قرأت هذا الكالم: قلت

حفظين اهللا وإياك من كلّ   ـ فإن كنت قد استعجلت يف القراءة، فامسح يل
  : أن أوقفك على بعض ما أرى يف مقالته هذهـ  سوء وفتنة
ه أراد أن خيربك بكفر احلكام العرب، وحاشيتهم من  بأنـ أخي  ـ اعلم

ا فال مسع وال الوزراء، واألمراء وقادة اجليوش، ومستشاريهم، فإذا كانوا كفّار
  . ووجب اخلروج عليهم لكوم مرتدين،طاعة

  :وقف معي هنا الوقفات اآلتية، حىت ترى ما قلت لك قبل قليل
اين، وكذا كلينتون، فهل هلؤالء ج بوش كافر نصرورال شك أنّ ج: أوالً

  .ال: اجلواب!! ؟ مسع وطاعة، ووالية علينا
  !!! أتركه لك: اجلواب!! ؟ إذن فمن كان مثله فهل له ذلك

  .>... الثانية هي طبقة احلكام يف البلدان العربيةالطبقة<: قوله: ثانيا
وأين ذكر حكام ! ؟ سبحان اهللا، وأين ذكر حكام الدول الكافرة أصالً

 أم أنّ الكفار هم احلكام العرب فقط، وحكام البلدان ؟  لبلدان اإلسالميةا
كإيران وأفغانستان وباكستان والدول اإلسالمية اليت كانت حتت   ـ اإلسالمية

م أن ال يفهم القارئ أنه يريد  أم أنه خشي إن عم!!؟ موحدون ـ احلكم الشيوعي
  !؟ تكفري حكام اجلزيرة العربية، فلذا خصص

ومالعدد الثالث  ـ >السنة<قول سرور يف جملّته ا يدل على ذلك م
ما رأيك : قال صاحيب<): 29 ـ 27(ص ه 1415 مجادى الثاين ـ واألربعون
العزيز من البطانة العلمانية اليت حتيط م، ملا   لو سلم أبناء عبد: ذا القول

بطانتهم هم أخبث من ... أبا يا: لتق... ؟ كانت األمور ذا السوء
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  ...العلمانية
  ...؟ فلماذا اختيارهم على الفاسدين والعلمانيني واملنافقني دون غريهم

العزيز أخبث من بطانتهم، ألنّ عقائد  الد عبدإنّ أو: وهلذا فإنين أقول
ة العزيز هم الذين يفرضون على األم ، ومن جهة ثانية فأوالد عبدطرفني واحدةال

  ها .>ركون مع العلمانيني يف التخطيط هلا وإعدادهاالقرارات اجلائرة اليت يشت
العزيز أخبث من    كيف حكم بأنّ أبناء عبدـ  أخي القارئ ـ فهل رأيت

  !؟  ألنّ عقائد الطرفني واحدة: ل ذلك بقولهبطانتهم العلمانية وعلَّ
 بأنّ العلمانية كفر، والعلمانيني كفار، ـ أخي القارئ  ـ واعلم علم اليقني

  .ن كان أخبث من العلمانيني فهو أشد كفرا منهم كذلك، فإنّ مفإذا كان ذلك
هذا الذي يريد أن يصل إليه هذا الضال املنحرف، فإذا متهد له ذلك، 

  .ـ  بزعمهم ـ ترتبت عليه مثرته، أال وهي اخلروج على أولئك الكفار
 وزراء وعلماء  أن حيكم بكفرـ  هذا الضال وأمثاله ـ يلزم: لكنين أقول

كيف خفي : العزيز قاطبة، ألنهم هم احلاشية ألولئك احلكام، بل أقول د عبدأوال
هذا اخلبث والكفر والعلمنة على فحول العلماء الذين بايعوا أولئك احلكام، 

رمحه   ـ )1(ومسعوا هلم، وأطاعوهم يف غري معصية اهللا منذ عهد امللك عبد العزيز
  !!؟  إىل يومنا هذاـ  اهللا

 األمر على أولئك الكرام، ويعلمه شرير لئيم طريد أقول كيف خيفى هذا
  !!؟ عيش بني أظهر الكفار يف لندنيبعيد 

                                   
 وأوالده يف نشر العقيدة السلفية، ارجع لزاما إىل ـ  رمحه اهللا ـالعزيز  ملعرفة جهود امللك عبد )1(

الوهاب  عبد عقيدة الشيخ حممد بن«: اهللا العبود  عبد  صاحل بن: كتاب فضيلة الدكتور الشيخ
  .»السلفية وأثرها يف العامل
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ا ممن املعلوم شرعا أنّ طلب كشف الضر وجلب النفع من املخلوق م: ثالثًا
 أنّ تقدمي النذور ـ أيضا ـ ال يقدر عليه إالّ اهللا كفر أكرب خمرج من امللة، ومن املعلوم

ا أراد فلم من امللة، ـ أيضا ـ ف احلج لغري اهللا كفر أكرب خمرجوالقرابني، وصر
وهؤالء يعتقدون أنّ <: بقوله وصفهم بذلك، )1(احلكم على احلكام العرب بالكفر

  .)2(>نفعهم وضررهم بيد بوش وهلذا فهم حيجون إليه ويقدمون له القرابني
اء، والوكالء، وقادة الوزر: ا أراد تكفري حاشية احلكام العرب منملَ: رابعا

ووصفهم بتحليل كلّ  ـ والنفاق كفر ـ  وصفهم بالنفاق؛اجليوش، واملستشارين
  !!؟   فهل فطنت لذلك؛ـ وحتليل احلرام كفر أكرب خمرج من امللة ـ حرام وباطل،
  تكفري كبار موظفي الدولة رماهم بالنفاقـ أيضا ـ ا أرادملَ: خامسا

ذون كلّ أمر يصدر إليهم، وصفهم بأنهم ينفِّ وـ والنفاق كما قلت لك كفر ـ
  .ـ  أيضا  ـ وهذا هو شرك الطاعة، وهو كفر

وأعجب من كلّ ما سبق تكفريه العلماء الذين وقفوا مع هذه : سادسا
حينما غزا طاغية العراق صدام حسني الكويت، وأراد  ـ  دولة التوحيد ـ الدولة

دون النبالء الشرفاء جبواز االستعانة هذه الدولة بسوء، فأفىت هؤالء العلماء املوح
  :باملشركني، فقال فيهم

): 30 ـ 29 ( يف عددها الثالث والعشرين، ص>السنة<: يف جملته: أوالً

                                   
اجعل : ما أنا موضح لكالمه قائالً لهأنا لست مدافعا عن احلكام العرب بأمجعهم، وإن: قلت) 1(

يف قولك إحدى أدوات االستثناء، حىت ال يكون حكمك حكما عاما، أم أنّ أدوات االستثناء 
  !!؟ ال وجود هلا يف قاموس لغتك

 فكيف حبال العاكف ـ ر إالّ مرة واحدةواحلج ال جيب يف العم ـإذا كان هذا هو شأن احلاج  )2(
  !!؟  ؟ بل كيف حال سدنتها يا سرور الراكع الساجد عند تلك الكعبة
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فإذا .. وصنف آخر يأخذون وال خيجلون، ويربطون مواقفهم مبواقف سادام<
، ..ذا العملشد األدلة اليت جتيز هكان، انربى العبيد إىل حياستعان السادة باألمر

مثّ قال  ـ >..وإذا اختلف السادة مع إيران الرافضة، تذكر العبيد خبث الرافضة
  :ـ عنهم

لقد <: ته السادس والعشرين، بعد ذكره للكالم السابقيف عدد جملَّ: ثانيا
ا اليوم، فالرق معقد، كان الرق يف القدمي بسيطًا، ألنّ للرقيق سيا، أما مباشروال د

من الذين يتحدثون عن التوحيد وهم عبيد عبيد عبيد ) انتبه (ينقضي عجيب
  ها  .>دهم األخري نصراينوسيعبيد العبيد، 

  !!!؟  أدبا من هذا الكالم وأخبثهل مسعت أو قرأت أقلَّ
ما هم ليسوا من أهله، وإنأن: ، أي>يتحدثون عن التوحيد<أمل تسمع لقوله 

دهم وهم عبيد عبيد عبيد عبيد العبيد، وسي<:  يوضح ذلك قوله؛هم متحدثون عنه
دهم األخري  مل يكن سيـ يف نظره ـ فلو كانوا موحدين. >األخري نصراين

  !!! نصراين
 >حركة النفس الزكية<: ما قاله العبدة يف كتابهإىل  ـ  أيضا  ـ وانظر

ومل أقصد دراستها من الناحية الشرعية، وأعين بذلك السؤال <): 6(  ص
ما وإن... ؟ ة اجلور أو الهل جيوز اخلروج على أئم: رحه العلماءالذي يط

قصدت دراستها كواقع حصل يف التاريخ اإلسالمي، وهل ميكن االستفادة 
  ها .>؟  منها يف حياتنا املعاصرة، عندما ندرس أسباب جناحها وفشلها

 !  تعجب>...ومل أقصد دراستها من الناحية الشرعية<: وانظر إىل قوله
ألناها إن كانت حمرالذي عليه السلف الصاحل ـ مة شرع فال جيوز ـ كما هو احلق 
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افعلها وال التأسي بأصحا.  
ة اجلور جائز، بل واجب، تطرق لكنه حينما اعتقد بأنّ اخلروج على أئم

ن معه منهاإىل دراستها لكي يستفيد هو وم.  
، )138( ص >يسنجروعد ك< احلوايل يف كتابهسفر ما كتبه بل اقرأ 

إنّ ما أصابنا مل يكن إالّ مبا كسبت أيدينا، <: قًا النظر والفهم، حيث قالمدقِّ
 وجماهرة مبا حرم اهللا، وخروج عن شرع اهللا،واقترفنا من ذنوب وعصيان، 

اشترك يف ذلك  ؛، واون يف حقّه، وتقصري يف دعوة اهللاومواالة أعداء اهللا
جلاهل، والصغري والكبري، والذكر واألنثى، على احلاكم واحملكوم، والعامل وا

  ...تفاوت فيما بينهم
لقد ظهر الكفر واإلحلاد يف صحفنا، وفشا املنكر يف نوادينا، ودعي إىل 

، حىت أنّ بنوك دول الكفر ال تبعد الزنا يف إذاعتنا وتلفزيوننا، واستبحنا الربا
  .عن بيت اهللا احلرام إالّ خطوات معدودات

 فاحلق أنه مل يبق للشريعة ـ تلك الدعوى القدمية ـ م إىل الشرعأما التحاك
، >األحوال الشخصية<: عندنا إالّ ما يسميه أصحاب الطاغوت الوضعي

  ها .>وبعض احلدود اليت غرضها ضبط األمن
فشوقنا كبري <): 266/2(واعلم أيضا بأنه قال يف شرحه للطحاوية رقم 

بنة األوىل للدولة اإلسالمية، وما ذلك على اهللا أن تكون أفغانستان النواة والل
  ها .>بعزيز

ما رأيك اآلن يف احلكومة األفغانية، هل ال زالت هي : وسؤايل للشيخ هو
  !؟ النواة واللبنة األوىل للدولة اإلسالمية، أو ماذا

فلماذا خيافون <: قول سلمان العودة يف شريطهوإن تعجب، فأعجب منه 
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ال خيفى عليكم نظام احلكم يف ليبيا، وما : سؤال <:فيهحيث جاء  >من اإلسالم
 أَو يفرون ؟  فما هو واجب املسلمني هناك؛فيها من حماربة لإلسالم واملسلمني

  ؟ بدينهم
  ها .>..!!! هذا يف كلّ بلد: اجلواب

 أنت من أهل ـ شيخ سلمان يا ـ  تقول هذا يف كلّ بلد! سبحان اهللا: قلت
فما بالك نسيت اللبنة األوىل للدولة اإلسالمية ! ؟ لتعميمالتدقيق ومن احملاربني ل

أو  !؟ أم كيف أنساك التعميم احلكومة اإلسالمية يف السودان !؟ أفغانستان
  !!؟  واخلالفة الراشدة يف اليمناحلكومة 
شيخ سلمان، ملاذا يلجأ الدعاة اإلسالميون كالغنوشي، والعبدة،  يا

إىل الغرب طالبني منهم، بل ؛كلتهمن كان على شاوسرور، واملسعري، وم 
متوسلني إليهم أن ي؟ لوا على أرضهم، وحتت كنفهم ومحايتهمقب!!!  

 مل جتيزوا ألهل هذا البلد االستعانة باملشركني يف صد عدوان !  سبحان اهللا
ة دعوتكم اللجوء السياسي عندهم، يعيشون بني امللحد صدام، وجتيزون ألئم

 فهالَّ!! ؟ ن برايتهم، ويتحاكمون إىل أنظمتهم عند اخلصاموظهرانيهم، ويستظلُّ
، >السودان<، >أفغانستان< كجلأوا إىل احلكومات اإلسالمية الراشدة 

  !؟ >اليمن<و
ى عليكم، إذ لو كانت مواقف ملَأم أنّ هذه مواقف منهجية سياسية ت

  .شرعية لكان احلكم واحدا، لكوا من املتماثالت، ال من املختلفات
فالشعوب <: ، حيث قال فيه>األمة الغائبة<: بل استمع لشريطه

رون عن عبهم ال ي ألن؛شون يف واد آخرياإلسالمية تعيش يف واد، وحكامها يع
حقيقة مشاعرها اليت يف قلبها، وال ميثلون حقيقة الدين الذي ينتسب 
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  ها .>...إليه
:  قال فيه، حيث>يا جلراحات املسلمني<: واستمع لقوله يف شريطه

>ما هي رايات الرايات املرفوعة اليوم يف طول العامل اإلسالمي وعرضه إن
  ها .>..علمانية
ومح األمر السابق موقفات تربوية< ما كتبه اجلليل يف كتابها يوض< 

مثّ نتخلّى عن املعارك الطاحنة اليت تديرها  ..<:  حيث قال)161(  ص
.. يث ضاعت إسالمية الراية وإسالمية النظماجلاهلية يف اتمعات املعاصرة، ح

وإننا ذا املنهج الشامل والسلفية املعاصرة، نسلم وتسلم عقيدتنا الثابتة من 
صدام أيام غزو  ـ  خلط أو اهتزاز، كما هو احلاصل يف هذه األيامأي

  ها  .>..ـ للكويت

         
  

حيث >مهوم فتاة ملتزمة<: قول سلمان العودة يف شريطهن ذلك يبي ،
أنّ : ين أعتقد أنّ زمن الشكوى اردة قد انتهى أو كاد ينتهي، أعينإن<: يقول

دور اخلريين واخلريات ال جيوز أبدا أن يتوقّف عند جمرد الشكوى للجهات 
حصل كذا، وحصل كذا، وحصل كذاةاملختص ،.  

إنّ هذا الدور الذي وقف عند جمرد الشكوى فقط، قد انتهى : وأقول
  :ها، أو يكاد أن ينتهي ألسباب أمههاألسباب، أمهُّ

لو كان هناك إصرار من القمم على منع ريح التغيري والفساد، : أوالً
  ...ألحكموا غلق النوافذ
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اهلا حبال من األحوالضغوط الناس ال ميكن إمه: اثاني.  
 فأسقطوا زعماء، ؛اآلن وحنن يف عصر صار للجماهري فيه تأثري كبري

وهزا، وحا وحواجزطَّوا عروشل الذين ، موا أسوارزوال زالت صور الع
يواجهون الدبابات بصدورهم يف االحتاد السوفييت بعد ما قام االنقالب الشيوعي 

ل يتدافعون يف وجوه الدبابات  أولئك العزاألخري الذي فشل، ال زالت صور
ميلكون وال رصاصة ال وهم  ـ باآلالف، بل بعشرات اآلالف، حىت استطاعوا

ال زالت الصورة ماثلة  . أن يقفوا يف وجه ذلك االنقالب ويفشلوهـ  واحدة
ها .>...يف شرقه وغربهة على اهلواء لألذهان، وقد رآها العامل كلّه، حي  

وما ـ ى ذلكا يدل علموهناك.. من هنا< ما جاء يف شريط ـ أيض< 
ك هذه اجلموع مهما أرجو أن ال تغر...<: قرأ رسالة تقول  حيث،للعودة

حسن <كثرت أشباحها، وتواصلت اتصاالا، وتوالت رسائلها، ولنا يف 
  . أقرب مثال وأوضحه>عباس مدين< و>البنا

ها الشيخأي :ك تضع على ك قدمك أو تضعها، قبل أن حترتأكّد من أن
ك خلفها أقدام، وكم ميتلكين اخلوفأرض متماسكة، واعلم أنّ هذه القدم حتر 

لت مصري هذه الصحوة عندما تكون اخلطوات غري حمسوبة، ما ختيكلّ ـ ؟ ملاذا ـ
  ها  .>!!! ولكن أكيد املفعول نريد بطئًا،
  .ال تعليق عندي: أقول

!!!  
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اإلنكار العلين على :  أنّ من وسائل التهييج عندهمـ أخي الكرمي ـ واعلم
الوالة، واإلكثار من غمزهم وملزهم، ونشر أخطائهم على املأل والعامة، ليوغروا 

بذلك صدور العامبأيديهم وا زواهلم إن مل يسعوا يف ذلكة على الوالة، فيتمن 
  .وأرجلهم

 على ما ها تدلّتدلّ هؤالء السياسيون ببعض اآلثار، زاعمني أنوقد اس
ما وقعوا فيه من ـ بعون اهللا  ـ نيريدون من اإلنكار العلين على الوالة، وسأبي 

  :التدليس والتلبيس، فأقول

: من ذلك مثالً<: >ملاذا خناف من النقد< قال سلمان العودة يف شريطه
، ـ  زمانوهذا موجود يف كلِّ  ـ  للمالrنيب كوا يف قسمة الأنّ بعض الناس شكَّ

ا وجه اهللا، فقال النيب وأن ها قسمة ما أريدr :> ى، قَدوسي ماُهللا أَخ محر
ربذَا فَصه نم بِأَكْثَر يأُوذ<.  

على هذا الرجل الذي قال  مل يأمر بالقبض rوالثابت يف الصحيح أنّ النيب 
 مل يأمر بالقبض عليه قطّ، ـ rقيادة النيب  ـ ادة العلياتلك الكلمة وشكّك يف القي

وال أودعه يف السجن، وال فتح حماضرة للتحقيق معه، وال حكم بسجن مؤبد، 
 مل يتعرض لهوال بغري مؤبد، وال شهر به، وال فضحه أبدا، وإنما تركه حرا طليقًا 
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  121  فاعرفوھاالفتنةھيلقطبیةا

ه بشيء، سوى أنrى، <:  قالوسي ماُهللا أَخ محذَا ره نم بِأَكْثَر يأُوذ قَد
ربوهو >فَص ،rهزهذا املنهج التربوي .. رسول اهللا، الصادق املصدوق، املربء املُن 

 ، سواًءrللمسلمني قرونا طويلة، من بعد النيب بعة لنبوي العظيم ظلّ هو السنة املتا
  ها .>..ة الناسملفاء واحلكام، أو من العلماء والدعاة، أو من عاكانوا من اخل

  :ويل مع هذا الكالم وقفات
 فعل الرجل وقوله كان جائزا، أم هل تقول إنَّ: يا سلمان: الوقفة األوىل

  . إذًا فال حجة لك فيهـ ي فيكوهذا ظن ـ »ال« ب فإن كان اجلواب ؟ ال
  !!! وإن قلت بالثانية فتلك مصيبة

كان هو البذرة األوىل إنّ ذلك الرجل : يقول العلماء: الوقفة الثانية
  !!؟  للخوارج، فهل تسوغ لك نفسك بأن يكون قائدك البذرة األوىل للخوارج

مت لك جدالً أنّ هذا احلديث يدلّ على جواز اإلنكار سلَّ: الوقفة الثالثة
النيب العلين على الوالة، ألن ه إذا جاز ذلك يف حقrفما عداه من باب أوىل .  

م أنكر على ومن ثَا لوجه،  وجهrلرسول لكن، الرجل هنا جاء إىل ا
 يف خطب ا تفعلون من الذهاب إىل املساجد، سواًءم، فأين هذا مrاملصطفى 

طرح وإلقاء ما ترونه ة يف املناطق البعيدة، ومن ثَاجلمع، أو إلقاء احملاضرات العام م
  .ةمن املنكر الذي وقع فيه الوالة على مسامع الناس، ال على مسامع الوال

ة، فأنتم يف هذه احلال مل تنكروا على الوالة، بل ذكرمت ما عندهم للعام
  .وفرق كبري بني اإلنكار عليهم، وبني ذكر ما عندهم للغري

م أمسعوهم ، أو بواسطة، ومن ثَ النصح هلم فاذهبوا إليهم مباشرةفإن أردمت
  .من النصح هلم ـ واحلال هذه ـ ما تريدون، وحنن ال خنالفكم

ة إنّ الكالم يف احملاضرات العام: ـ يهرف مبا ال يعرف ـ نقد يقول ملقَّلكن 
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  122 فاعرفوھاالفتنةھيالقطبیة

 كشف أخطائهم عند ، واألشرطة املسجلة تبلغ هؤالء، بل إنَّوخطب اجلُمع
ة يردعهم عن التمادي يف باطلهمالعام.  

 فإن كنت مصلحا ؟ هل أنت مصلح تريد اإلصالح، أو ال: فأقول له
ه سبيل املصلحني، والشرع قد ورد فيه قول الرسول فاسلك طريق الشرع، ألن

 اههن وهرمأَ فَرٍائ جامٍمى إِلَ إِام قَلٌجر، وةُزم حاِءده الشديسr :>الكرمي 
  .>هلَتقَفَ

  .وإن كنت مفسدا، فال كالم يل مع املفسدين
 الذي  نصحكما يدريك من أنَّ: وأزيدك شيئًا آخر مل تفطن له، وهو

نصحت به يف شريطك، أو حماضرتك، أو خطبتك، قد وصلت للوالة على وجهها 
الصحيح من غري حتريف فيها وال تبديل، ال سيما وأنتم لكم أعداء يتربصون بكم 

  !!؟  كالعلمانيني، والقوميني، والنفعيني، وغريهمـ كما تزعمون ـ الدوائر
ا مفوتا نبيهك خططهم، ال سيما وأنت ا على أولئفلماذا ال تكون فطن

  !!؟ ه بالواقع، العامل بسبل ارمني وخططهم وأهدافهميالفق
إذا فهمت ذاك اجلواب، فهمت اجلواب عن كلّ ما استدلّوا به من اآلثار 

من <الدالة على جواز اإلنكار العلين على الوالة، كالذي ذكره سلمان يف كتابه 
ا ملك أنّ مروان بن احلكم لَومن ذ<): 151 ـ 149( ص >ائل دفع الغربةسو

، قام rأخرج املنرب يوم العيد، وبدأ باخلطبة قبل الصالة، خمالفًا بذلك سنة النيب 
خالفت السنة، أخرجت املنرب يف : يا مروان: إليه رجل، وقال له بصريح العبارة

يوم عيد، ومل يكن خيرج فيه، وبدأت باخلطبة قبل الصالة، فأيده على هذا 
ه قام أن:  أي>ا هذا فقد قضى ما عليهأم<:  وقالtسعيد اخلدري  أبواإلنكار 

  .>...من رأَى منكُم منكَرا<: بالواجب الذي يقتضيه حديث
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 موقف أقوى من موقف هذا الرجل، ولعلّه tنفسه سعيد  وكان أليب
  .كان قبل هذه احلادثة

 الفطر كان رسول اهللا خيرج يوم:  قالtسعيد اخلدري  فعن أيب
 ينصرف، فيقوم مقابل واألضحى إىل املصلى، فأول شيء يبدأ به الصالة، مثّ

الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم، ويوصيهم، ويأمرهم، فإن كان 
  .يريد أن يقطع بعثًا، قطعه، أو يأمر بشيء، أمر به، مثّ ينصرف

وهو   ـ فلم يزل الناس على ذلك، حىت خرجت مع مروان: سعيد  قال أبو
الصلت،   يف أضحى أو فطر، فلما أتينا املصلى، إذا منرب بناه كثري بنـ أمري املدينة

فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجذبت بثوبه، فجذين، فارتفع، 
 قد ذهب ما تعلم !  أبا سعيد: فقال. غيرمت واهللا: الصالة، فقلت لهفخطب قبل 

إنّ الناس مل يكونوا جيلسون لنا : ا ال أعلم، فقالم خري مـ واهللا ـ ما أعلم: فقلت
  ها .>بعد الصالة، فجعلناها قبل الصالة

 االحتساب على الوالة كغريهم من املسلمني،  بأنَّـ  أخي الكرمي ـ اعلم
ا فليأمره يسلك يف ذلك الشرع بال إفراط وال تفريط، فمن رأى من أمريه منكر

نكر الذي فعله، ولو كان حبضرة األمري بعض باملعروف الذي تركه، وينهاه عن امل
  .ـ إذا كان حيقّق مصلحة راجحة  ـ الناس، كما يف اآلثار السابقة

أما أن تكون يف مكان، والوايل يف مكان آخر، ال يسمعك وال يراك، أو قد 
من اإلنكار يف يسمع صوتك املسجل، ولكن بتحريف وتغيري لكالمك، فليس هذا 

  .ا يترتب على ذلك من املفاسد الكبرية الكثريةم لشيء، بل هو عبث وسفه،
وعلى فرض التسليم بصحة ما ادإذا جاز اإلنكار : أقول هلمي سعوه، فإن

  .على الوالة علنا، فألن جيوز اإلنكار على أولئك الدعاة من باب أوىل
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  124 فاعرفوھاالفتنةھيالقطبیة

هذا ال يصح، ألنّ اإلنكار على الدعاة علنا يسبب الفرقة : فإن قال قائل
 الدعوة، ويشتت الكلمة، ويورث الشحناء والبغضاء، ويشكّك فيما ويعيق

حيملون من احلق.  
إنّ املفاسد املترتبة من اإلنكار العلين على الوالة، أعظم وأعظم : فسأقول

  .من املفاسد املترتبة على اإلنكار العلين على الدعاة
 أوالدعاة، ملاذا يغضبون إذا أنكر بعض علمائنا على داعية من : بل أقول له

على مجاعة من اجلماعات يف شريط له، أو كتاب وزع على الشباب والناس، 
  .روا ما عند ذلك الداعية وتلك اجلماعة من خطأ وباطلليحذَ

لون ا ة اليت تعلّة اليت أجازت لعلمائنا اإلنكار، هي العلّ فإنّ العلّـ وأيضا ـ
متفش منتشر، فالبد من نكر إنّ امل<: وهي قولكماإلنكار على احلكام والوالة، 

فلماذا تأخذون ذا املبدأ حني يكون لكم، وتتركونه إذا كان . >إنكاره علنا
  !!؟  ضدكم

بل االلتزام ذا املنهج يسبب الفوضى، ألنّ املوظف سينكر على مديره 
  .اخل ...ندي سينكر على قائده علنا وعلنا، والطالب سينكر على شيخه علنا، واجل

  .>...وشكّك يف القيادة العليا<: قوله: قفة الرابعةالو
دة العليا يف اإلسالم هي القيادة الشرعية ااعلم أخي القارئ بأنّ القي

لة يف احلاكم وويل األمر، وحتت هذه القيادة قيادات أخرى من السياسية، ممثَّ
  .ـ ماء عندناكهيئة كبار العل  ـ القيادة العلمية الشرعية، ممثلة يف أهل العلم: أوالها

 جاز rإذا جاز التشكيك يف القيادة العليا، قيادة النيب : وسلمان يقول
  . القيادات من باب أوىلمنالتشكيك فيما دوا 
املبدأ لفسدت الدنيا، ولفسد أرأيت لو أنك التزمت بذلك : فأقول لسلمان
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ا من  الصوفية سيقومون ويشككون يف تلك القيادة العليا وما دوالدين، ألنَّ
القيادات، وكذا الرافضة، وكذا العلمانيون، وكذا كلّ املبطلني، فإذا حصل هذا، 

  !!؟ أليس هو الفساد واإلفساد بعينه
إذا جاز ذلك، جاز التشكيك فيكم من باب أوىل، فإن : بل قد يقول قائل

قبلتم ذلك كان فيه عليكم من املشقة ما اهللا به عليم، وإن منعتم ذلك، نقضتم 
  .الذي أصلتمأصلكم 

مل يأمر بالقبض عليه قطّ، وال أودعه يف السجن، <: قوله: الوقفة اخلامسة
وال فتح حماضر التحقيق معه، وال حكم عليه بسجن مؤبد، وال بغري مؤبد، وال 

ا، وإنر به، وال فضحه أبدض له بشيءشها طليقًا مل يتعرما تركه حر...<.  
 عن هذا rمان، أمل تسمع قول النيب ا وعنك يا سلعفا اهللا عن: قلت

 ونَأُرقْما يوا قَذَ هبِقي ع فوا أَذَ هئضئْ ضن منَّإِ..<: الرجل حينما أدبر
، ةيم الرن ممِه السوقر ممِالَس اِإلن مونَقُرم، يمهراجِن حزاوِج ي الَرآنَالقُ

قْيأَونَلُت اِإللَه مِالَسو ،يدأَونَع اَأللَه ثَولَ ، انقَت مهلْتقَت مهكْترا أَدأَن نلَئ
اد5/122(داود    سنن أيب>ع.(  

  .>اد علَت قَمهتلْت قَمهتكْرد أَنئلَ<:  يقولrوهذا النيب 
فهو عليه الصالة والسالم يريد قتل ذرة ذلك الرجل وفروعه، أفال ترى ي

يه الصالة والسالم لو متكّن وقدر على قتل الذي هو أساسهم وأصلهم بأنه عل
ا يقتل أصحابه:  منعه من ذلك خشية أن يقول الناسلفعل، لكندإنّ حمم.  

، وال شهر به، وال ..مل يأمر بالقبض عليه: فهل يصلح بعد ذلك أن تقول
ضحهم، بل  وفـ أيضا ـ بل قد شهر به، وفضحه، بل شهر ذريته! ؟ ..فضحه

ن أنوأمر بقتلهم، وبيقتلى على وجه األرض، فماذا بعد هذا من التشهري هم شر 
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  !!؟ والفضيحة
ق هذا املنهج، لكانت حياتنا أشبه باحلياة لو طب: الوقفة السادسة
  !!! الدميقراطية، فتدبر وتنبه


  

هم علماء سلطان، وأنوذلك بوصفهم بأنهم هم حاشية حكام، ال أن
  .السالم عبد العز بن: >سلطان العلماء< ك

  : يأيتايوضح ما قلت لك م
، حيث قال >وقفات مع إمام دار اهلجرة<قول سلمان يف شريطه  )أ
المي اليوم جهات كثرية جدا، مل يبق هلا من أمر يف بالد العامل اإلس... <: فيه

مل يبق  ـ أو عن الشؤون الدينية ـ  أحياناـ ولة عن الفتيائوقد تكون مس ـ الدين
  ها .>هلا إالّ أن تعلن عن دخول شهر رمضان أو خروجه

؟  >...جهات كثرية<: ن هم املعنيون بقول سلمانفم!  
ن كان على لماء يف بلد التوحيد، ومال أراه يقصد بذلك إالّ هيئة كبار الع

  .شاكلتهم من غريهم يف البالد األخرى
  :وإليك الربهان

 اإلماراتية مع سلمان العودة، عدد >اإلصالح<: جاء يف حوار جملة) ب
األحداث اليت حدثت يف اخلليج مل تزد على .. <: ، قوله)11(، ص )223(

سلمون يعانون منها، أنها كشفت النقاب عن علل، وأدواء خفية كان امل
هم ليسوا على مستوى مواجهة مثل هذه األحداث الكبرية، وأكّدت على أن
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، وكشفت كذلك عن عدم وجود مرجعية علمية صحيحة وموثوقة للمسلمني
ا، قاطها حتصر نحبيث أنا صحيحجاهز م هلم حالاخلالف، وتستطيع أن تقد 

  ها .>...وحتليالً ناضجا
، يف كتابه >دع احلواشي واخرج<: رين يف قصيدتهقال عائض الق) ج

  ):47 ـ 46( ص >حلن اخللود<
  يا رياض اخلري قد جئـت ويف      
  ال حتــدثين عــن العمــران يف
  أنا ال أرغب سكىن القصر مـا      
  صل ما شئت وصم فالـدين ال     
  أنت قسيس من الرهبـان مـا      
  تترك الـساحة لألوغـاد مـا      
ــع يف  ــاجر أوق ــي ف   أو دع

  خ مـا  ال ختادعين بزي الـشي    
  أنت تأليفك لألمـوات مـا     
  كلّ يوم تشرح املـنت علـى      
  واحلواشي السود أشغلت ـا    
  ال تقل شيخي كالما وانتظـر     
  والسياسات محـى حمـذورة    

  

  جعبيت أـا بلقيـاك تـسامى        
  أرضكم يا صاح واألهل يتامى    
  دام قليب يف حثى الذل مـساما      

  ن صلى وصـاما يعرف العابد م  
  أنت من أمحد يكفيك املالمـا     

  الزمامـا قزم مقرف يلوي    بني  
  ذاك التآمـا  أميت جرحـا أىب     

  دامت الدنيا بـالًء وظالمـا     
  أنت إال مدنف حب الكالمـا     
  مذهب التقليد قد زدت قتاما    
  حينما خفت من الباغي حساما   
  عمر فتوى مثلكم مخسني عاما    
  ال تدانيها فتلقيـك حطامـا     

  

ء هنا وإخوام كهيئة كبار العلما ـ دعواهم الفجة العريضة أنّ العلماء) د
من خارج هذه البالد مال يفقهون الواقع،  ـ  ن هم على شاكلتهم وعلى منهجهمم

والعامل واملفيت الذي ال يفقه الواقع تكون فتواه غري صحيحة، وغري صائبة، خبالف 
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هؤالء السياسيني، فإنهم أئمة الفتوى يف آن واحد، فكانوا هم ة فقه الواقع، وأئم
 ناصر العمر، يف: ن رفع لواء دعوى فقه الواقعموم! ! تباع والتقدمياألوىل باال
  .>فقه الواقع< بي أصبح فيما بعد كتابا أمساه شريطه الذ

يـ هديت للرشد ـ واعلم أُخالوسيلة ي قد أخربتك بأنّ هذا املبدأ هو  بأن
أ لريفعوا من شأن هم رفعوا هذا املبدبأن ـ اأيض ـ  وأخربتكالثانية لتحقيق غايتهم،

 ـ أصحاب االت، واجلرائد، واإلذاعات، والقصص، والقصاصات ـ دعام
ـ أصحاب احلواشيوأصحاب الكتب الصفراء،  ـ نوا من شأن أهل العلمويهو 
ألنه إذا حصل هلم ذلك، سل عليهم حينئذ قيادة وتوجيه اهلمج، والرعاع، ه

أهداف وغايات، فجعلوهم أشبه باآلالت  إىل ما يريدون حتقيقه من ؛والببغاوات
  .اليت ال تسمع وال تبصر وال تفهم وال تعقل، فال حول وال قوة إالّ باهللا

مبناقشة هذا املبدأ وصاحبه مناقشة ـ إن شاء اهللا ـ ي سأقوم هناوهلذا فإن 
كلمة  خشية اإلطالة، بعد أن نتذكّر سويا ـ يسر اهللا مناقشتها مفصلة ـ خمتصرة
إنّ املبادئ واألفكار واألسس والغايات اليت يريدون عرضها : هم اليت تقولسر

بد من عرضها بقوالب وألفاظ جمملة  الـ  ا يوجب االختالفمم ـ على الناس
ى هلم ما يريدونليتسن.  

!!!  
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 بأنّ غاية ما ميكن أن يقال عن علم فقه الواقع املنادى ـ  الكرميأخي  ـ اعلم
 أن يكون من فروض الكفايات إن مل ـ  إن صحت تسميته علما وفقها  ـ به اليوم

  .يكن من املباحات
إالّ أنّ صاحب فقه الواقع أخرجه يف صورة مبالغ فيها جدا، فاق ا فروض 

  .األعيان
 القيم أشار ابن: إحكام الفتوى وإتقاا<: >فقه الواقع<قال العمر يف 

  .>ية فقه الواقع للمفيت إىل أمهِّـ  رمحه اهللا ـ
 >إعالم املوقعني<القيم رمحه اهللا يف كتابه   وهو يشري بذلك إىل قول ابن

وال يتمكّن املفيت وال احلاكم من ...<: ـ  رمحه اهللا ـ ، حيث قال)88 ـ 1/87(
  : من الفهمالفتوى واحلكم باحلق إالّ بنوعني

فهم الواقع والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن، : أحدمها
  .واألمارات، والعالمات، حىت حييط به علما

فهم الواجب يف الواقع، وهو حكم اهللا الذي حكم به يف : والنوع الثاين
  .>...أو على لسان رسوله يف هذا الواقع، مثّ يطبق أحدمها على اآلخركتابه، 
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 كانت يف العقائد،  يف كلّ مسألة، سواًء عامـ رمحه اهللا ـ القيم فكالم ابن
أو يف املعامالت، أو يف العبادات، أو يف السياسات اخلاصة، الداخلية أو ة، أو العام

  .>احلكم على الشيء فرع عن تصوره<  ف .اخل  ...اخلارجية، أو حىت الدنيوية
 الصحفيني احلركيني السياسيني يا هؤالءفما هو املراد بفقه الواقع عند 

  !!!؟ ترى
فقه السياسات الغربية، ومعرفة خمطّطاا السرية جتاه اإلسالم : املراد به

  .واملسلمني
الذي ننكره وال وهذا الفقه شيء حممود، ال ننكره وال حناربه، ولكن 

  . غريقع الاجعلهم العامل الذي يقْتدى به هو الفقيه بذلك الو: نرضاه هو
ظِّر<  بـ ه الواقعيفق: أي  ـ ون ذلك الفقيهوهلذا جندهم يسماملُن< ،

  .اخل  ...>احلركي< ب، و>الداعية< ب، و>املفكر<  ب، و>املُوجه< بو
هم ا كان ج هؤالء قائما على األلفاظ املة، أومهوا القارئ بأنمولَ

ثاره، قائلون ا، والفََطن النبيه هم مقتفون آلالقيم يف كالمه، وأن  موافقون البن
يعلم بأنهم خمصدون إلطالقه، فشتصون لكالمه، مقيان بني الفقهني، فذاك عام ،

ى يستويانوهذا خاصد، فأن1(، وذاك مطلق، وهذا مقي( !  
علم يبحث يف فقه <هو : ذلك تعريفهم لفقه الواقع حيث قالواح يوض

امل املؤثّرة يف اتمعات، والقوى املهيمنة على األحوال املعاصرة، من العو
ة الدول واألفكار املوجهة لزعزعة العقيدة، والسبل املشروعة حلماية األم

10(فقه الواقع للعمر ص [. >ها يف احلاضر واملستقبلورقي([.  

                                   
هم يريدون بفقه ا هؤالء فإنالقيم يريد بفقه الواقع مالبسات الواقعة بعد وقوعها، أم فابن )1(

  .الواقع فهم احلادثة قبل وقوعها
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  ؟ إذن فما هو احلامل هلم على ذلك
ترويج ما يدعون إليه من مناهج وأفكار، إذ لو مل تكن هلم : م هواحلامل هل

آثار سلفية النكشفوا وانفضحوا لدى العامة، فهم أشبه يف ذلك املنهج ة واخلاص
جالله، وعنوا به تعطيله   جلّبترتيه الرب: واملسلك باألشاعرة، حيث قالوا

ة، هم إالّ قلَّعبِا تمعطيل ابتداًء لَسبحانه وتعاىل عن كثري من صفاته، إذ لو قالوا بالت
  .>ولكلّ قوم وارث<! ! فما أشبه الليلة بالبارحة

وفَّ ـ واعلم أخيبأنّ صاحب فقه الواقع قد ذكر ـ اك لكلّ خريقين اهللا وإي 
بعض األدلة الشرعية مستدال ا على صحة دعواه، وهي يف حقيقة األمر ليس هلا 

  : تفصيل ذلكـ أخي الكرمي  ـ ، وإليكواقع مبعناه اخلاصصلة مبا قرره من فقه ال
ة فقد حفلت بكثري من الوقائع والشواهد ا السنأم< ):14(قال العمر ص 

  .ـ  أي فقه الواقع  ـ  ذا اجلانبrاليت تدلّ على عناية املصطفى 
فها حنن نراه يوجه املستضعفني من صحابته باهلجرة إىل احلبشة، وهذا 

  . على معرفته مبا يدور حوله وأحوال األمم املعاصرة لهبرهان ساطع
 ؟فلماذا مل يرسل الصحابة إىل فارس والروم أو غريهم، وملاذا اختار احلبشة

  ها.>إِنَّ فيها ملكًا الَ يظْلَم عنده أَحد<:  بقولهrيبين ذلك 
 هذا احلديث يدلّ على معرفة األمور واألحوال! ! سبحان اهللا: قلت

الظاهرة، واليت يشترك فيها أكثر الناس، فأين داللته على االشتغال بتتبع اجلرائد، 
نا ذا الطريق نعلم خطط اخل، بزعم أن  ...واالت، واألفالم، والتقارير الغربية

؟ ية، واملوجهة جتاه اإلسالم واملسلمنيوأهداف الغربيني السر!!  
: حيث قال) 16 ـ 15(ه الواقع ص  فيما قاله يف فقـ أيضا ـ ويقال هذا

ومن أقوى األدلة على عناية الكتاب والسنة بفقه الواقع قصة فارس والروم، .. <
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كما يته، والقصة  ذا العلم، وإدراكهم ألمهِّـ أيضا ـوفيها يربز اهتمام الصحابة 
ه قامت حرب بني فارس والروم فانتصر الفرس على أن: وردت يف سورة الروم

 وراهن أحد املشركني tبكر  م، وهنا حزن املسلمون هلذا األمر، فقام أبوالرو
 tبكر  على انتصار الروم على الفرس، وحدد لذلك أجالً قصريا، فأخرب أبو

 بذلك، فأقره وأمره بزيادة مدة األجل، إىل عشر سنني، ففعل أبو rرسول اهللا 
  .>..بكر

انتصار اإلسالم واملسلمني يف  بـ أيضا ـ حنن فرحنا بذلك، وفرحنا: قلت
 تمبانتصار اإلسالم ونفرح كثري من البقاع واألزمان، وإن مل حنضر أو نرهم، و

أين الداللة من هذه احلادثة : واملسلمني يف هذا العصر وبعده، ولكن يا فقيه الواقع
  ؟ اخل  ...على االهتمام باجلرائد، واالت والتحليالت الغربية والشرقية

هألنذا، ـ كما تقول ـ  فقه الواقع ال يتم ّبل كلّ ما ذكرته من األدلة  إال
هو ذه املثابة، حيث يستوي فيها كثري من الناس، العامل منهم واجلاهل، والذكر 

  .واألنثى، الصغري والكبري
م بسقوط الشيوعية يف االحتاد السوفييت، ومتزقه إىل دول، وإالّ فالعالَم عل

 حبرب العراق وإيران، وعلم العامل حبرب اخلليج، واحلرب ـ أيضا ـ لَموعلم العا
اليمنية، بل علم العامل بالصلح مع إسرائيل، فهل هو فقه الواقع الذي تريده، 

  !!؟  أكثر الناسهوالذي يستوي في
كم قد أحطتم بأسرار  أنـ ن سار على دربك ومـ يا فقيه الواقع ـ أم تزعم

طاا، وأهدافها الدقيقة واجلليلة، الظاهرة واخلفية، القريبة تلك الوقائع، وخمطّ
وإن كانت األخرى، ! ؟  فإن كان ذلك كذلك، فأظهره ونور لنا دربنا؟ والبعيدة

  .>رحم اهللا امرًءا عرف قدر نفسه<فال تلعبوا بعقولنا وبعقول شبيبتنا، و
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هر وانتشر أنّ ا علم واشتمه مأن: ، وهووميكن تقرير اجلواب بوجه آخر
أمريكا كانت ختطّط لعدوها اللدود الدب األمحر روسيا، وكانت روسيا تفعل مثل 

ا التقليدية أمريكا، وكانت بينهم حرب تسمى حبرب اجلواسيس، ما تفعل عدو
كاحلرب العسكرية، أو أشد، وكانوا يتبادلون األسرى فيما بينهم، وال خيفى على 

 من اإلمكانات املادية اهلائلة للتجسس، واملراقبةأحد ما لدى تلك القوتني 
 منهم أسرار ه مل يكتشف كلٌّ ومع ذلك كلّـ هم غزو الفضاء الدرجة أن ـ

وأنتم ال متلكون شيئًا من ذلك، !!! ؟  ى لكم ذلكوخمطّطات خصمه السرية، فأن
لك بل وال معشار معشار ما ميلكون من هذه الوسائل املادية، بل العجيب يف ذ

كم تعتمدون على ما يكتبون ويقولون من تقريرات، ونشرات، ه أنكلِّ
اخل، كما هو واضح من حتليالتكم السياسية ألزمة اخلليج، واليت  ...وتصرحيات

، فسبحان اهللا ما لكم كيف جتمعون >ةمكشف الغ<تصدر هلا سفر يف كتابه 
يف ذلك كله معتمدون  حتكمون وترشدون، وأنتم موحتللون، وتربطون، ومن ثَ

  !!؟ على أخبار الكفرة الفجرة الكذبة
كم قلتمواعلموا أن:  

بد أن يكون لدى وأنه الإنّ من مقومات فقه الواقع التأصيل الشرعي، 
من ا ال يعذر جبهله م، مفقيه الواقع من العلم الشرعي ما حيتاج إليه يف ختصصه

  .فرض العني أو الكفاية
ده، ولتشعب هذا العلم ومشوله فيحتاج الع وجتداالطِّبد له من سعة  وال

العلوم الشرعية، كالعقيدة، والفقه، ص فيه إىل كثري من الفنون، سواًءاملتخص 
أو العلوم االجتماعية، كالتاريخ، أو العلوم املعاصرة، كالسياسية، واإلعالمية، 

جراوهلم .  
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وإذا قصعلم من هذه العلوم أو غريهر يف أي ا، ما حيتاج إليه، فسينعكسم 
  .ذلك سلبا على قدرته على فقه الواقع، وتقومي األحداث، واحلكم عليها

إىل قدرة فائقة على املتابعة والبحث يف كلّ  ـ أيضا ـ وهذا العلم حيتاج
يف متابعة األحداثص أن يكون لديه دأب ال يكلُّجديد، لذا يلزم املتخص  ،
لشعوب، فلو انقطع عنه فترة من الزمن أثّر يف حتصيله ودراسة أحوال األمم وا

  .وقدرته يف فهم جمريات األحداث وتقوميها
بعد مجع األخبار القدرة على الربط، واملقارنة، والتحليل، : ومن مقوماته
بد أن    الفقيه اإلجيايب مع الواقع، وال من تفاعلـ أيضا  ـ بد  واملعلومات، وال

در ذلك الفقه، فمصادره متعددة متنوعة، متباينة، يكون حسن االختيار ملصا
فمن مصادر إسالمية، إىل مصادر مادية، ومن مراجع قدمية إىل مراجع 

  .كيمعاصرة، ومن أخبار املسلمني، إىل أخبار الكفار وامللحدين، وهكذا دوالَ
القرآن الكرمي : إنّ مصادر فقه الواقع كثرية جدا، منها ـ  أيضا ـ وقلتم

ريه، والسنة النبوية وشروحها، وسري السلف الصاحل، من القادة والعلماء وتفس
واملصلحني، وكتب العقيدة والفقه، ودراسة املعاصرين واملتقدمني من كتب 

السياسية، كمذكّرات السياسيني، الذين قضوا سنوات طويلة تتعلّق باجلوانب 
وعات سياسية يف غمار السياسة ودهاليزها، والكتب اليت تبحث يف موض

ات السفراء، وحنو كالعالقات الدولية، وعالقة السياسة باالقتصاد، ومهم
ذلك، والكتب اليت تتحدث عن خفايا السياسة وأساليبها، ودور املنظمات 

، >منظمة األمم املتحدة<، و>امليكافيلية<و، >لعبة األمم< الدولية، ككتاب
  .>جملس األمن< كو، >عصبة األمم<و

املصادر اليومية، كالصحف، واـالت، والـدوريات،       : هومن مصادر 
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ونشرات وكاالت األنباء العاملية، واإلذاعـات، والتلفزيـون، واألشـرطة          
  .والوثائق، إىل غري ذلك من الوسائل اإلعالمية املعاصرة

ولو كان من  ـال ميكن ألحد من أهل العلم ه إذا علم هذا، فليعلم بأن: قلت
ة األربعة، أو ، أو أحد األئمyبكر وعمر وعثمان وعلي  يبسادات الصحابة، كأ

 أن يقوم بعشر ما ـ ن هو مثلهمالقيم، وم تيمية، أو ابن حىت شيخ اإلسالم ابن
ا ذكرته معي أنك قد أملمت بكلّ  هل تدـ يا فقيه الواقع ـ سبق ذكره، بل أنت

سطة دولة متكاملة، قوية، ه ال ميكن أن يقام بذلك العمل إالّ بوابل إن! ؟  وقام بك
  !؟ غنية، هلا من اإلمكانات املادية والعلمية الشيء الكثري، فهل أنتم دولة

إنّ فقهاء الواقع يريدون حشر الشباب السذج، البسطاء، األغرار يف دهاليز 
املخيفة، ومكرها الدفني، ليكونوا على شاكلتهم متابعني هلم، االسياسة وظلما 

  .ماكحماك رحوال يسمعون نصحا، فاللهم رعلما، فال يفقهون 
بعض خمطّطات األعداء من أيديهم على أيدي  قد تتسرب: فإن قال قائل

بعضهم من أراد الشهرة واملال، وذلك بكتابة مذكّراته ومن ثَمنشرهام .  
هذا ممكن وأنا ال أتكلّم عن اإلمكان العقلي، بل أتكلّم عن الواقع يا : قلت

 بأنّ ذلك وقع، فكم يا ترى من كتاب، ونشرة، وتقرير، ـ أيضا ـ ع، وهبأهل الواق
ه، ليعمى على القارئ، ويشوش عليه، كما يفعله الكاهن حينما يقول ينشر بضد

ا يعلن مبل الكثري م. احلق الذي استرقه الشيطان من السماء مثّ يكذب معه مئة كذبة
ليل، وال ميثل حقيقة سياستها ونواياها وينشر تريد به تلك الدول التعتيم والتض

  .املستقبلية، هذا إن أصدرته هي، فضالً عن أن تكون مصادره مستقلة عنها
ى بأخرى، فإذا كان ه إذا أراد غزوة ور وشرعه أنr من هدي النيب بل إنَّ

  !!؟ ن ال دين هلم إالّ الكذبمهذا من ديننا، فكيف بِ
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ة ذلك نؤا مينف قد كُـ  التوحيد والسنةبلد ـ إننا يف هذا البلد الطيب
ة نؤ قد كفونا مـ اهم ووفقنا اهللا وإياهم لكل خريهدانا اهللا وإي ـ كلّه، فحكامنا

  .متابعة األحوال السياسية الداخلية واخلارجية، اإلقليمية منها والعاملية
حلكم على تلك  انةَؤ قد كفونا مـ اهمحفظنا اهللا وإي ـ وهيئة كبار العلماء

 فما علينا إالّ أن نتفرغ لطلب العلم النافع، والعمل ؛السياسات واألحداث
الصاحل الديين والدنيوي، واملناصحة الصادقة اهلادفة للجميع، والدعاء هلم 

  .بالتوفيق يف الدين والدنيا
  .هذا هو سبيل املؤمنني يف اإلصالح، إن كنتم مصلحني

 أخي القارئ ـ أن أُذَكِّر  ـ  إىل املسألة اآلتيةوال يفوتين هنا قبل أن أنتقل
 شهرين يض بأنّ هذه املسألة مل تطرح للساحة إالّ يف أزمة اخلليج، بعد مالكرمي

م احملاضرة هو عايض القرين، وعندي استشكال ا، ومقدهبمنها يف منطقة أَ
 هيئة كبار نََّألأَ!! ؟ ملاذا عرضت يف ذلك الوقت ويف ذلك املكان: واستفسار هو

؟ ...هاالعلماء أصابت يف فتواها أم ألن!!  


 كقوله عليه الصالة والسالم :>...ب هقني عف سلَيو اتم نميةٌع 

ماتم يةًتج اهلة والسالموكقوله عليه الصال. >ةًي :>تسمعو تطيعَأل لريِمنْإِ، و 
ضظَرب هركأَ وذَخالَ مفَك ،اسمعأَ وطع<.  

 كطشنم، وكرِسي وكرِسي ع، فةَاعالطَّ وعم السكيلَع<: وكقوله
وكْمرهكو ،لَأثرة عي1(>ك(.  

                                   
  ).1467، 1476، 3/1478(رواها مسلم  )1(
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إنا إمام العام ة، أو اما املرادةخلليفة الذي ختضع له البلدان عاما ، أم
  .األوضاع احلالية، فال تصدق عليها هذه األحاديث

قالوا ذلك لكي يتجرأ الشباب على اخلروج على حكامهم، وال سيما يف 
  .هذه البالد الطيبة

 بأنّ اإلمامة الكربى ال تكون إالّ يف قريش، وهؤالء ليسوا ـ  أيضا  ـ وزعموا
  .ية هلم وال بيعةمن قريش، فال وال

من يطعِ اَألمري فَقَدr :> ... وال أدري أين ذهبوا عن قول املصطفى 
ذر   يف حديث أيبـ أيضا ـ  وقوله)1(>أَطَاعنِي، ومن يعصِ اَألمري فَقَد عصانِي

إنّ خليلي أوصاين أن أمسع وأطيع، وإن كان عبدا جمدع <: حيث قال
  . كثريوغريها. )2(>األطراف

 اإلمامة الكربى، وال كونه من rففي هذه األحاديث مل يشترط الرسول 
أَفَتؤمنونَ بِبعضِ الكتابِ وتكْفُرونَ بِبعضٍ فَما جزاُء من يفْعلُ ذَلك {قريش، 

شد العذَابِ وما اُهللا منكُم إِالَّ خزي في احلَياة الدنيا ويوم القيامة يردونَ إِلَى أَ
  ].85: البقرة، آية [}بِغافلٍ عما تعملُونَ

): 124 ـ  1/123( يف أضواء البيان ـ  رمحه اهللا ـ قال الشيخ الشنقيطي
>ولكن ،ا هو احلقلّت على أنّ ذلك د النصوص الشرعية فاشتراط كونه قريشي

م الدين، وإطاعتهم هللا ورسوله، التقدمي الواجب هلم يف اإلمامة مشروط بإقامته
فإن خالفوا أمر اهللا فغريهم موينفذ أوامره أوىل منهمـ تعاىل ـ ن يطيع اهللام .  

 tما رواه البخاري يف صحيحه عن معاوية : فمن األدلة الدالة على ذلك

                                   
  ).3/1466(رواه مسلم  )1(
  ).3/1467(رواه مسلم  )2(
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 ...ي مسعت رسول اهللا فإنrيهِ<:  يقولادعشٍ، الَ ييي قُرف رذَا اَألمإِنَّ ه م
هِهجلَى واُهللا ع هإِالَّ كَب د؛أَحينوا الدا أَقَامم <.  

 فيه >ما<:  ألنّ لفظة>ما أقاموا الدين<: rوحملّ الشاهد منه قوله 
إنّ هذا :  وتقرير املعىن؛>إنّ هذا األمر يف قريش<: مصدرية ظرفية، مقيدة لقوله

. هم إن مل يقيموه مل يكن فيهمنأ: ومفهومه. األمر يف قريش مدة إقامتهم الدين
  ها .>وهذا هو التحقيق الذي ال شك فيه يف معىن احلديث

أجتهلون واقع املسلمني حينما سقطت الدولة األموية : وأقول هلؤالء أيضا
يف الشام، وقامت يف األندلس، وقامت الدولة العباسية يف بغداد، فكانت آنذاك 

 األموية يف ـ  دولة األغالبة واألدارسةبل كانت هناك ـ دولتان يف آن واحد
  ؟ األندلس، والعباسية يف بغداد

فهل سيقول هؤالء السياسيون بأنّ ذلك الوقت خال عن إمام مبايع له 
  ؟  بالسمع والطاعة، وخال عن اجلهاد والغنيمة

 فيتركون ـ كما هو القول احلق ـ  منهما بيعة ومسع وطاعةلكلٍّأم سيقولون 
  !!؟  رونويزمما يطنطنون به 

وأنت خري الفاحتنياللهم ،افتح بيننا وبينهم باحلق .  
ة، ومل بل اخلالفة العثمانية اليت تتباكون على سقوطها مل تكن خالفة عام

  !!؟  )1(فهل سيقولون جاز ألولئك وال جيوز هلؤالء. يكن اخلليفة قرشيا

                                   
)1( نصيحة مهمة <: ن أراد الزيادة باختصار وفائدة عظيمة يف الوقت نفسه، فعليه بقراءة رسالةم

اهللا  عبد ، إعداد أيب>املعلوم من واجب العالقة بني احلاكم واحملكوم<، و>يف ثالث قضايا
باز،  عثيمني، ومعها فتوى للشيخ ابن يخ ابن للش>حقوق الراعي والرعية<الوائلي، و

  . حملمد العريين>وجوب طاعة السلطان يف غري معصية الرمحن<و
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ت واالضطراب وكم يف حيام وسياسام من اجلهاالت واخللل والتناقضا
  !! واملماحكات

      
 ، كما سبق ذكره عند الكالم على التنظيم والبيعة، وعند 

  .ـ  وفِّقت لكلّ خري ـ تكفريهم للحكام، فارجع إليهعلى الكالم 
بلد  ـة هذا البلد الطيبفلو كان هؤالء يعتقدون وجوب البيعة لوال

  !!!ا أجازوا تلك البيعات املناقضة هلا، فتنبهم لَـ التوحيد
ما هي إنّ بيعة زعماء اجلماعات اإلسالمية وإمرم إن: وال خيدعنك قوهلم

ة مثل بيعة األمري يف السفر وإمرته، ألنّ تأمري األمري يف السفر ال يناقض البيعة العام
  .هذا أوالً. وإالّ مل جيزللحاكم أو الوايل، 

هذه اإلمرة خمصوصة بالسفر، فإذا انتهى السفر انتهت اإلمرة بل إذا : وثانيا
افترقوا يف السفر ملصلحة عرضت ألحدهم، انتهت إمرة اآلخر عليه، خبالف البيعة 
للخليفة، أو احلاكم، أو الوايل، فال تنقطع بفراقه لتجارة، أو دراسة، أو ما أشبه 

  !!   أطول سفر القومذلك، فما
ح بعدم وجود ، صر)60( ص >قواعد االعتدال< املقطري يف بل إنَّ

والناظر اليوم إىل واقع ...<: السلطان املسلم الذي جتب له البيعة، حيث قال
ه ال يوجد السلطان املسلماملسلمني يرى أن ! !!م شرع اهللا يف كلّ حكِّالذي ي

عة على السمع والطاعة يف املنشط واملكره، نواحي احلياة، والذي جتب له البي
  .>والعسر واليسر، ويأمث كلّ مستطيع إن ترك مبايعته
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        ،  وذلك
س املقد ـ لعبدة يف كتابهملعرفة أسباب جناحها، وأسباب فشلها، كما قاله ا

ومل أقصد دراستها <: ، حيث قال)6( ص >حركة النفس الزكية< ـ عندهم
اخلروج الشرعية، وأعين بذلك السؤال الذي يطرحه العلماء، هل جيوز من الناحية 
؟  ة اجلور أم العلى أئم ..ين ال أقصد الدراسة التارخيية البحتة كما أن..ما وإن

وهل ميكن االستفادة منها اقع حصل يف التاريخ اإلسالمي، قصدت دراستها كو
  .>؟  يف حياتنا املعاصرة، عندما ندرس أسباب خروجها أو فشلها

إنّ كثريا من علماء املسلمني مل يكونوا <): 11  ـ 10(ومن ذلك قوله ص 
ا ألمثال حركة بيد يف دمشق وبغداد، وقد قدم بعضهم سندا أَالقصورراضني عن 

 األكثرية هم كانوا يريدون التطبيق الشامل لإلسالم، ولكنألنالزكية، النفس 
من العلماء كانوا يرون اخلروج على احلكام فيه من املفاسد أكثر ممن ا فيه م

املصاحل، ألنا لتغيري احلكم بدون فنت وإراقة دماءهم ال ميلكون تكتالً قوي...<.  
من العلماء كانوا يرون اخلروج على كثرية  األولكن<: انظر ومتعن يف قوله

احلكام فيه من املفاسد أكثر ماخل ...ا فيه من املصاحلم<هكذا يا عبدة ت ،م وه
ه ال يوجد فيها  القضية قضية ترجيح مصاحل على مفاسد، وكأنالقارئ بأنَّ

على وجوب السمع والطاعة، وإن ظلم وجار، نصوص قاطعة ثابتة صرحية، تدل 
 احلكم م اخلروج عليهم، وأنَّحر نر كفرا بواحا عندنا فيه من اهللا برهان، وتما مل

ه إن<: ن كان، كما يف قوله عليه الصالة والسالماخلروج القتل كائنا مفيمن أراد 
ة وهي مجيع فاضربوه ق أمر هذه األمفرن أراد أن ي، فمت هناتسيكون هنا

ا م3/1479( مسلم >ن كانبالسيف كائن.(  
 ن أتاكم وأمركم مجيع على رجل واحد يريد أن يشقم<: وقوله
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3/1480( مسلم >ق مجاعتكم فاقتلوهعصاكم أو يفر.(  
ية سلفية وحاكم حتت راية سن جمتمعون يف هذا البلد ـ ةوهللا احلمد واملن ـ وحنن

نا، ويذهب ت مشلق مجعنا، ويشتن كان أن يفر فال نسمح ألحد كائنا م؛مسلم
  .ما املطلوب اإلصالح باملعروفهذا إفساد ديننا ودنيانا، وإنيف برايتنا ووالتنا، ألنّ 

هم ال ألن...<:  مقارنا بني كالم العبدة حيث قالـ أخي الكرمي ـ وانظر
ا لتغيري احلكم بدون فنت وإراقة دماءميلكون تكتالً قوي...<.  

إذًا من <: >ة الغائبةاألم<يطه وبني كالم العودة حيث يقول يف شر
قضية نريد هلا أن تنجح علينا كلُّ: قة نستطيع أن نقولخالل هذه األمثلة املتفر 
م وعقوهلم ومشاركتهمأن حنشد هلا مجاهري األمة بقلو...<.  
د قطب يف ناصر اجلليل عن أستاذه حمم العزيز بن وبني ما نقله عبد

ا الذين أم<: د قطب، حيث يقول حمم)162( ص >وقفات تربوية< :كتابه
فال نستطيع أن نعطيهم موعدا  ؟ )نعمل(يسألون إىل مىت نظل نريب دون أن 

 فهذا رجم ! عشر سنوات من اآلن، أو عشرين سنة من اآلن:  فنقول هلم؛حمددا
ي حىت  نربنظلُّ: ما نستطيع أن نقول هلموإنبالغيب ال يعتمد على دليل واضح، 

  .>...كون القاعدة املطلوبة باحلجم املعقولتت

         
    قرار جتاه هؤالء السياسيني وذلك  حني اختاذهم ألي 

هم ال يفقهون الواقعحينما رمى أولئك السياسيون تلك اهليئة العظيمة بأن.  
قول سلمان يف شريطه : لك األقوال اليت قالوها يف اهليئة وغريهمفمن ت

يف بالد العامل اإلسالمي اليوم جهات ..<: >وقفات مع إمام دار اهلجرة<
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أو  ـ  أحياناـ ولة عن الفتيائوقد تكون مس ـ كثرية جدا مل يبق هلا من أمر الدين
ول شهر رمضان أو  مل يبق هلا إالّ أن تعلن عن دخـ  عن الشؤون اإلسالمية

  .>..خروجه
، )223( عدد  اإلماراتية،>اإلصالح<ة ويف احلوار الذي أجرته معه جملَّ

ها كشفت األحداث اليت حدثت يف اخلليج مل تزد على أن... <: قال) 11(ص 
هم دت على أنالنقاب عن علل وأدواء خفية، كان املسلمون يعانون منها، وأكَّ

وكشفت كذلك عن ثل هذه األحداث الكبرية، ليسوا على مستوى مواجهة م
ها حتصر ، حبيث أنة صحيحة، وموثوقة للمسلمنييعدم وجود مرجعية علم

انطاق اخلالف، وتستطيع أن تقدا، وحتليالً ناضجا صحيحجاهز م هلم حال...<.  
كشف الغمة عن < بويف كتاب سفر الذي وجهه للهيئة، والذي أمساه 

ا آخر ، وح>ةعلماء األما آخر >حقائق حول أزمة اخلليج< بينوعد < ب، وحين
اآلن وبعد أن استعرضنا .. وبعد<): 127، 126(، قال يف ص >كيسنجر

 املسألة ، أتظلُّوإخراجهاالقضية من بدايتها، وجذورها، وخططها، وإرهاصاا، 
ا مأ.. مسألة استعانة، كما فهم املشايخ واإلخوان األفاضل أصحاب الرأي األول

 ـ فاهليئة تقول استعانة، وهم يقولون احتالل ـ من جهة الواقع فاملناط خمتلف جدا
ة، ويسقط املؤاخذة، ويدفع وعلينا معرفته ومدارسته، واخلروج مبا يربئ الذم

اعذاب اهللا عن..<.  
ه لسفر بسؤال هامذه املناسبة أن أتوج ا، وهووأريدهل حنن اآلن:  جد 

 التحالف ال زالت باقية يف الطرقات ت وهل قوا؟ ني، أو ال ال زلنا حمتلِّـ  يا سفر ـ
؟  ها رحلتواملطارات، واملدن، والقرى، واملناطق النفطية، أو أن  

  ؟  هل برئت ذمة اهليئة اآلن وسقطت عنهم املؤاخذة، أو الـ وأيضا ـ
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م ما سبق، فاعلم أخي أنله لَإذا عنفوسهم ا انغرس ذلك الشيء يف م
مل ينصاعوا للقرارات اليت صدرت من اهليئة ولو كانت جممعة ؛ونفوس أتباعهم

ه حينما أفىت أهل العلم جبواز االستعانة، أفىت أن: على ذلك القرار، يوضحه
السياسيون بعدم جوازها، بل ادما هي احتالل، عوا أنّ هذه ليست استعانة، وإن

  .هذا أوالً
حفظه اهللا ورعاه  ـ  للملكـ املزعومة ـ ا نصيحتهمهوحينما وج: وثانيا
 قاموا بنشره يف اجلرائد اخلارجية، وأعلنوها على رؤوس ـ  خري خطاهوسدد لكلِّ

األشهاد، فخرجت عن كوا نصيحة إىل كوا فضيحة، فقامت اهليئة باستنكار 
نكار هم استنكروا است أم أن؟ ذلك الفعل وذلك العمل، فهل سكت أولئك القوم

؟ هماهليئة ومتادوا يف غي  
من قبل  ـ حينما أمجعت اهليئة على استدعائهم وتقريرهم بأخطائهم: وثالثًا

 ومن ثَم طلب منهم الكف عن تلك املمارسات، وتلك األخطاء، فإن ـ والة األمر
عوا اخلُطب، واحملاضرات، والدروس، والتدريس، نِامتثلوا فبها ونعمت، وإالّ م

  .فاق اهليئةمجتمع من أخطائهم، وذلك باتمحاية لل
  ؟ فهل امتثلوا ما قيل هلم، أو ال

        ب>
<  

فهذه اجلمعية أو اللجنة عملها جليل ... <: حيث يقول سلمان يف شأا
ا مجيعا، فعلينا أن نؤازرها، وأن نساعدها، كفاية بالنيابة عنوهي قامت بفرض 

أن نبعث إليها بربقيات الشكر على هذا املشروع : وأن نراسلها، وأول ذلك
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  .>...اجلليل الذي بدأوا به
 بسبعة  قد مهد لقيام هذه اجلمعية قبل ظهورهاسلمان العودةعلما بأنّ 

حقوق اإلنسان <:  يف حماضرته اليت بعنوانا حيث دعا إىل إنشائهـ تقريبا ـ أشهر
حنن حنتاج إىل مجعيات تدافع عن حقوق ...<:  حيث قال فيها>يف اإلسالم

على لدفاع عن حقوق اإلنسان حكرا اإلنسان املسلم، وال جيوز أن يكون ا
  . ألغراض دعائيةـ  أحيانا ـ النصارى الذين يستخدمون مثل هذه األشياء

ن يقيمون يف بالد العامل هل القدرة واإلمكانية مينبغي أن ينربي من أ
ة الدفاع عن حقوق اإلنسان كلها مجعيات للدفاع عن حقوق اإلنسان، وخاص

  .>... مثلما جند يف منظمات العفو؛املسلم
احلمد هللا <: ته هيئة كبار العلماء حينما قالتواجلواب عن ذلك قد تولَّ

  :ا بعدأم .ن اهتدى داهآله وصحبه وموالصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى 
فإنّ جملس هيئة كبار العلماء، يف دورته األربعني، املنعقدة يف الرياض، يف 

لع على النشرة املعنون ، اطَّه19/11/1413إىل ه 10/11/1413الفترة من 
، املوقعة من كلّ >إعالن عن تأسيس جلنة الدفاع عن احلقوق الشرعية<  بهلا 
الرمحن  عبد اهللا بن  سليمان املسعري، وعبد اهللا بن يفيح، وعبدمحد الصل: من

محود   إبراهيم الرشودي، وعبد اهللا بن  اهللا احلامد، وسليمان بن  اجلربين، وعبد
 ـ  كما يقولون ـنوا أنفسهم جلنة للدفاع عن احلقوق الشرعية  عينالتوجري، الذي

م مبظلمة، أو معلومة ن يرغب وأبدوا استعدادهم يف هذه النشرة الستقبال مموافا
بوا أنفسهم له، ووضعوا لذلك عناوين وهواتف موثقة، تعينهم على القيام فيما نص

  .ميكن استقبال الرسائل واملكاملات عليها
م جلنة  إذ يستغرب تصرف هؤالء اإلخوة يف تكوينهم أنفسهوالس
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جنبية، ويستنكر هذا للدفاع عن احلقوق الشرعية، وإعالا يف وسائل اإلعالم األ
، ألنّ يقرر باإلمجاع عدم شرعية قيام هذه اللجنة، وعدم جواز إقرارهاالعمل، 

م شرع اهللا، واحملاكم الشرعية منتشرة يف حكِّاململكة العربية السعودية حبمد اهللا ت
، وال مينع أحد من رفع ظالمته إىل اجلهات املختصة يف احملاكم أو مجيع أرجائها

ظامل، وكاتبو النشرة يعلمون ذلك متام العلم، ولما يترتب على وجود ديوان امل
هذه اللجنة من أمور ال تد عقباها، واهللا ويل التوفيق واهلدايةحم.  

  انتهى. >وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه
حممد  بأنّ الناطق الرمسي هلذه اللجنة يف بريطانيا ـ أخي القارئ ـ واعلم

 فسقط يف أيدي أتباعه ـ وهللا احلمد ـ اهللا املسعري قد فضح نفسه بدع بنا
إيضاح من الناطق الرمسي للجنة <: يه، حيث قال يف نشرة له بعنوانومادح

 والصادرة يف لندن، يوم اخلميس >الدفاع عن احلقوق الشرعية
  :م حيث جاء فيها23/3/1995املوافق ه 22/10/1415

ما قلت باحلرف ، وإنباز بالكفر العزيز بن هم الشيخ عبدمل أت: أوالً<
جبواز الصلح مع إنّ كثريا من العلماء واملشايخ يرون أنه بعد فتواه <: الواحد

  .>تقارب الكفرإسرائيل قد وصل إىل مرحلة 
أنّ : ا رأيي الشخصي فهوولقد نقلت رأي هؤالء العلماء واملشايخ، أم

ي مل خلرف والسفه، والضعف التام، ولكنباز قد وصل إىل مرحلة من ا الشيخ ابن
ا لديعليه برهان من اهللا سبحانه وتعاىلأرى منه كفر .  

ما الوهاب رمحه اهللا، وإن  عبد  مل أتعرض لعقيدة الشيخ حممد بن: ثانيا
ا وتبنما، وليس عاله كان رجالً ساذجى قضايا ومواقف ذكرت احلقيقة، وهي أن

اجة القوم يف جند، يف تلك األيام، ومل أهامجه شخصيا ساذجة، تتناسب مع سذ
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ما هامجت موقفه من إعطاء السلطة الدينية للمشايخ وحسابه على اهللا، وإن
الم، بل مع شى مع اإلساإنّ هذا ال يتم: سعود، وقلت الدنيوية آللوالسلطة 

  .عصر ما لقيصر، وهللا ما هللا، واحلق أحق أن يتبيقاملسيحية اليت تعطي ل
ي على سؤال سفيان، قلت يف معرض رد  أيب  فيما يتعلّق مبعاوية بن: ثالثًا

ين أعتقد أنه ، وأن>مغتصبا<ين أعترب معاوية إن: من أحد اإلخوة الشيعة احلضور
ره، بل كفِّي مل أُسيلقى جزاءه من اهللا يوم القيامة على ما ارتكبه من جرائم ولكن

  .سعود أصلح من عهد آلأكدت على أنين أعترب عهده 
ا عن إشاريت إليه د اخلميين كما زعمت األجهزة السعودية، أمجممل أُ: رابعا

، فإنما هي من باب استعمال اللفظ الشائع، وال يعين اعترايف >اإلمام<بتعبري 
، ال >إنه زعيم تارخيي عظيم وعبقري<: باملعىن الشرعي، كما أنّ قويلبإمامته 

  .رايف بوالية الفقيه، كما أوضحت يف جوايب على سائل آخريعين أبدا اعت
ي مل أكن ، ولكن>ستة<إنّ أركان اإلسالم : صحيح أنين قلت: خامسا

جادا، وإنما كنت أسخر من النظام السعودي الذي قلت إنه أضاف إىل أركان 
ا هو اإلسالم اخلمسة ركنالتابعية السعودية<ا جديد<.  

أنين عضو يف حزب التحرير : احلقيقة اليت يعرفها اجلميع فهيأما : ..سادسا
ين أفتخر وأنا أفتخر ذه العضوية، كما أناإلسالمي، منذ أكثر من عشرين عاما، 

بأني أول مس قواعد هذا احلزب يف جزيرة العرب، وقد سجلت هذه ن أس
ياض، وسوف أظلّ وفيا احلقيقة طائعا خمتارا أمام احملكمة الشرعية الكربى بالر

تبديالً ل وجلّ دون أن أبد  ألقى اهللا عزملبادئ هذا احلزب اإلسالمي العظيم حىت 
  ها  .>..إن شاء اهللا
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  :ويل مع هذا اإليضاح وقفات
إنّ كثريا من العلماء واملشايخ يرون أنه بعد <:  مع قوله:الوقفة األوىل

  .>رحلة تقارب الكفرفتواه جبواز الصلح مع إسرائيل قد وصل إىل م
ة الظاملة، لكثري  أال تستحي من نسبة هذه املقولة الضالَّـ يا مسعري ـ :أقول

ي من العلماء واملشايخ، ألنّ ذلك ال ميكن أن يصدر عن جاهل فضالً عن عامل، وإن
  .هذا أوالًي لنا واحدا من أولئك العلماء،  بأن تسمـ مسعري يا ـ هنا أطالبك

  ويعلم أولئك الذين نسبت إليهم ذلك القولـ  مسعري يا ـ تعلمأمل : وثانيا
 من املسائل الفقهية الفرعية، وليست ـ ومنهم اليهود ـ بأنّ الصلح مع املشركني ـ

  !!؟ من نواقض اإلميان

ن دعا إىل وحدة ملاذا مل تصدر ويصدر أولئك ذلك احلكم على م: وثالثًا
زاعاألديان، أو على مالدائر بيننا وبني اليهود ليس سببه الدين، ن زعم أنّ الن 

ا عربيةًوإن؟  ما ألنّ اليهود غصبوا أرض!!  

باز قد  ا رأيي الشخصي فهو أنّ الشيخ ابنأم<: مع قوله: الوقفة الثانية
 ا لديا بواحي مل أر منه كفرولكن وصل إىل مرحلة اخلرف والسفه والضعف التام

  .>تعاىلعليه برهان من اهللا سبحانه و
عمران،   سورة آل [}قُلْ موتوا بِغيظكُم{: فما أقول إالّ كما قال اهللا تعاىل

  ].119 :آية
 الَّ إِونَولُقُن ي إِمهِاهوفْ أَن مجرخ تةًمل كَتركَب{: وكما قال اهللا تعاىل

  ].5 :سورة الكهف، آية [}باذكَ

كنت تبطنه من كره وحسد  ما ـ يا مسعري ـ قد أظهرت: وأقول أيضا
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قد وصل إىل مرحلة من <: وحقد لعلماء الدعوة السلفية النجدية، حينما قلت
العزيز  هذا الشيخ عبد: سبحان اهللا: وأقول. >...اخلرف والسفه والضعف التام 

 يفيت الناس ليل ار، وها هو يدرس منذ الصباح ـ حفظه اهللا وأمد يف عمره ـ
اؤه الطلبة يقرأون عليه، وإخوانه العلماء يستفيدون منه، فهل دروسه املعتادة، وأبن

خفي ختريف الشيخ وسفهه وضعفه على هؤالء عامة، وعلمه مسعري بريطانيا 
  !!؟  سبحانك اللهم إالّ أن تكون كهانة!! ؟  خاصة

ولكنين مل أر منه كفرا بواحا لدي عليه برهان من اهللا سبحانه <: وأما قوله
  .>وتعاىل

 يف ـ حفظه اهللا ورعاه ـ باز هذا عذر أقبح من ذنب، إذ الشيخ ابن: أقولف
نظر املسعري مل يصل إىل درجة الكفر املخرج من امللة لكنه أوغل يف الضالل 

  . سبحانك اللهم، إنّ هذا إالّ اختالق!!! واإلضالل
 إذا كان هذا هو موقف املسعري من فضيلة الشيخ ـ  أيضا  ـ وأقول

 إذن فموقفه من باقي هيئة كبار العلماء وطلبة ـ ن هووهو م ـ باز  بنالعزيز عبد
  !!!  العلم أردأ، وأسوأ وأخبث

  .فهل بعده يسوغ ملسلم أن يسمع من املسعري قوالً يف أحد منهم

 عبد بنامل أتعرض لعقيدة الشيخ حممد <: مع قوله: الوقفة الثالثة
  .>اخل ...الوهاب

، يدلّ على أنّ >ن رجالً ساذجا وليس عالماإنه كا<: إنّ قوله: فأقول
احلسد واحلقد قد أكل قلبه، وأعمى بصره وبصريته، والعياذ باهللا، وإالّ فإنّ أقوال 

حممد :  الدعوة السلفية النجدية وادد املصلح الشيخموأفعال وكتب إما
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ضل،  تشهد له بالعلم واحللم والفـ  رمحه اهللا رمحة واسعة ـ الوهاب عبد بنا
 له بذلك العلماء الصاحلون املصلحون، فهو قد جاوز القنطرة، فال ـ أيضا ـ وشهد

  !!!؟  حيتاج إىل تعديل من عدل، فكيف حيتاجه من مدخول جمروح مفتون

ى قضايا ومواقف ساذجة تتناسب مع سذاجة القوم يف جند وتبن<: وقوله
  .>...يف تلك األيام

إالّ مبا جاء  ـ رمحه اهللا تعاىل ـ الوهاب عبد مل يأت الشيخ حممد بن: أقول
 من األمر بالتوحيد والنهي عن الكفر والشرك باهللا، واألمر بإقامة rالرسول به 

ن استطاع إليه سبيالً، واألمر موصوم رمضان، وحج البيت لالصالة وإيتاء الزكاة 
 وحدوده، باملعروف والنهي عن املنكر، واجلهاد يف سبيل اهللا، وإقامة شعائر اهللا

  !!؟   تعترب دعوة إىل قضايا ساذجةـ يا مسعري ـ فهل الدعوة إىل هذه القضايا
ية إلقامة شرع اهللا وحكمه وهل السعي يف اختاذ األسباب الشرعية املؤد

  !!؟ كما أمر اهللا مواقف ساذجة

أيب سفيان، قلت يف  فيما يتعلّق مبعاوية بن<: مع قوله: الوقفة الرابعة
  .>...لى سؤال من أحد اإلخوة الشيعة احلضورمعرض ردي ع

ن قال بتحريف  خذالنا من اهللا أن يكون مـ يا مسعري  ـ يكفيك: أقول
ن قالكتاب اهللا بالزيادة والنقصان فيه، وم :إنّ : ن قالبالبداءة على اهللا، وم

كان وما إنّ األئمة يعلمون ما : مجيعا إالّ نفرا قليالً، ومن قالالصحابة قد ارتدوا 
ن قال إنّ قرب أمري املؤمنني يزوره اهللا يكون وما مل يكن لو كان كيف سيكون، وم

ن يقول إنّ تسعة أعشار الدين وممع مالئكته، ويزوره األنبياء ويزوره املؤمنون، 
يف التقية، وال دين لما ال يبلغه ملك : ن يقولن ال تقية له، ومتنا مقامإنّ ألئم
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اخل، أخا  ...ن قال ال يتصور يف األئمة السهو أو الغفلةمرسل، وممقرب، وال نيب 
واألخوة مثرة ن أحب، فإنّ الرجل حيشر مع م! ! لك، فلتهنأك تلك األخوة

 ن مونَادو يرِ اآلخموالي واِهللا بِونَنمؤا يمو قَدجِ تالَ{:  تعاىل يقولاحلب، واهللا
حاَهللااد و رلَوسادلة، آية  [}ه22(سورة ا.[(  

ين أعترب معاوية إنt :>سفيان  أيب  عن معاوية بنـ يا مسعري ـ وقولك
ه سيلقى جزاءه من اهللا يوم القيامة، على ما ارتكبه من ين أعتقد أننأمغتصبا، و

يف و )1(>إِذَا ذُكر أَصحابِي فَأَمِسكُوا<: r، فهو خمالف لقول النيب >...جرائم
  !!  الوقت نفسه موافق لقول أخيك الشيعي

، r من كُتاب النيب t ـ أيب سفيان  بأنّ معاوية بنـ يا مسعري ـ ولتعلم
ومن كُتاب الوحي، فطعنك فيه، طعن يف رسول اهللا ويف كتاب اهللا، وكفى 

  .بذلك خزيا
  . بأنّ العام الذي بويع له باخلالفة، يسمى بعام اجلماعةـ أيضا ـ واعلم

 بارتكاب اجلرائم فأعد له جوابا حني يقف لك خصما tهامك له أما اتو
 عذر أقبح ـ أيضا ـ ، فهذا>ي مل أكفّرهولكن<: بني يدي اهللا يوم القيامة، وقولك

من ذنب، إذ هو يف نظرك أفسق الفاسقني، وأضلّ الضالني، فال حول وال قوة إالّ 
  .باهللا

أنه مل ميجد اخلميين، ومع ذلك وصفه بأنه زعم املسعري ب: الوقفة اخلامسة
فإذا مل يكن ذلك متجيدا فما هو التمجيد إمام، وزعيم تارخيي عظيم، وعبقري، 

  !؟  إذن

                                   
  ).34(انظر الكالم حول احلديث يف سلسلة األحاديث الصحيحة، رقم  )1(
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ن يقتدى به، كما قال  بأنّ اإلمام ال يطلق إالّ على مـ يا مسعري ـ أمل تعلم
مةً قَانِتا ِهللا حنِيفًا ولَم يك إِنَّ إِبراهيم كَانَ أُ{: اهللا تعاىل عن إبراهيم عليه السالم

نيرِكاملُش نفإذا أطلق لفظ اإلمام بال تقييد]. 120: سورة النحل، آية [}م 
اد منه، انصرف  يوضح املرـ كإمام يف البدعة أو إمام ضاللة، أو إمام املشركني ـ

  .والًأهذا إىل املعىن احملمود، 
ويف أي شيء كان !! ؟اخلميين إماما شيء كان ففي أي: ثانياوأما 

  !!؟ شيء صار عبقرياويف أي!! ؟عظيما

أما احلقيقة اليت يعرفها اجلميع، فهي أنين <:  مع قوله:الوقفة السادسة
عضو يف حزب التحرير اإلسالمي منذ أكثر من عشرين عاما، وأنا أفتخر ذه 

  .>العضوية

هنيئًا لك هذا احلزب، وتلك العضوية ال أملك إالّ أن أقول للمسعري : أقول
إذ قد استبدلت اهلدى بالضالل، والنور بالظلمات، واحلق بالباطل، والدعوة !! ! فيه

  !!! السلفية النقية، بالدعوة البدعية احلزبية، فهنيئًا لك مثّ هنيئًا لك
سه  بأنّ حزب التحرير حزب نشأ يف األردن، أسـ  يا مسعري ـ ولتعلم

  أنّ)1(لنبهاين املتخرج يف جامعة األزهر، والذي من مبادئ حزبهالدين ا تقي
م أخذ العقيدة بناًء على دليل ظنه حيري، العقائد ال تؤخذ إالّ عن يقني، وأن

م على أعضاء حزب التحرير االعتقاد بعذاب القرب، كأخبار اآلحاد، وهلذا حير
  ...وظهور املسيح الدحال، ألنّ أحاديثها ظنية

                                   
، )294 ـ 281( إىل مجاعة املسلمني حلسني جابر ظر تلك املبادئ وغريها يف الطريقان )1(

  ).141 ـ 135(سرة واملوسوعة املي
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أنّ اإلسالم قد بىن العقيدة على العقل فيما يدركه، أو عن طريق <: ومنها
  .>مصادر ثابتة بالعقل، مثل القرآن واحلديث املتواتر

ضلة، أو ا من دعوة إىل األخالق الف؛ أعمالوال يرى احلزب القيام بأي
ة التعليمي والعلمي، يدل على ذلك قولهالصالة والصيام، أو رفع مستوى األم :

الدعوة اإلسالمية كتلة سياسية، وال ك جيب أن تكون الكتلة اليت حتمل لذل<
جيوز أن تكون روحية، وال كتلة أخالقية، وال كتلة علمية، وال كتلة تعليمية، وال 

ومن هنا كان شيئًا من ذلك وال ما يشبهه، بل جيب أن تكون كتلة سياسية، 
  .>اخل ...حزب التحرير حزبا سياسيا يشتغل بالسياسة

 القول جبواز تقبيل املرأة األجنبية، ؛ومن آراء حزب التحرير الفقهية
  .ومصافحتها

  .إباحته النظر إىل الصور العارية، وغري ذلك: ومن أقواله الشاذّة أيضا
ومن آراء حزب التحرير السياسية جتويزه لغري املسلمني أن يكونوا يف جملس 

  .ى عضوا يف جملس الشور للمرأة أن تكونـ اأيض ـ الشورى، وجتويزه
وآخرا وليس أخريا، أعتذر لك أخي القارئ عن نقلي تلك اآلراء الباطلة 

مدى ضالل الساقطة، واملنحرفة عقائديا وسلوكيا وأخالقيا، ولكن حىت تعلم 
وأنا <: واحنراف حزب التحرير وأهله، ومع ذلك الضالل كلّه، يقول املسعري

وف أظلّ وفيا ملبادئ هذا احلزب اإلسالمي العظيم ، وس..أفتخر ذه العضوية
حىت ألقى اهللا عز ل تبديالًوجلّ، دون أن أبد..<.  

ن أسس قواعد هذا احلزب يف ل مكما أنين أفتخر بأني أو<: وأما قوله
  .>..جزيرة العرب
 عما أنت عليه من الضالل واالحنراف ـ يا مسعري ـ بادر بالتوبة: أقول
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ن تبعك إىل  أفسدت، من قبل أن يأتيك األجل، وإالّ فإنّ عليك إمث موأصلح ما
ومن سن في اِإلسالَمِ سنةً سيئَةً، كَانَ لَهr :> يوم القيامة، كما قال املصطفى 

يش مارِهزأَو نم قُصنرِ أَنْ يغَي نم هدعب نا ملَ بِهمع نم روِزا وهرٌءوِز< 
  ).2/705(رواه مسلم 
 بأنّ هذه اجلزيرة العربية بعد أن طهرها اهللا من الشرك ـ يا مسعري ـ واعلم

الوهاب  عبد واألوثان والبدع بفضله أوالً، مثّ بفضل دعوة الشيخ حممد بن
 واستمرار ذلك الوضع إىل ـ  رحم اهللا اجلميع ـ سعود ومؤازرة اإلمام حممد بن

ى حتتاج من اجلميع الشكر والعمل على حفظها ورعايتها، يومنا هذا، نعمة كرب
وما أرى إحداثك يف هذه اجلزيرة وإحداث زعماء اجلماعات اإلسالمية املنحرفة 

ن أحدث فيها عبادة حيي فيها، إذ هو أول م إالّ وهو شبيه بإحداث عمرو بن
األوثان، وأنت ومك أول مبات الشين شاطانية، ن أحدث فيها البدع والتحز

  .فإىل اهللا املشتكى
 أخي القارئ، بعد ذلك كلّه أود أن ألفت انتباهك إىل أنّ هؤالء قد أنشأوا

 حقوق شرعية حفظوا، وأي  جلنة للدفاع عن احلقوق الشرعية، فأيـ بزعمهم ـ
ظلم وعدوان دفعوا، حيث مل يسلم من طعنهم األموات، الذين ال حول هلم وال 

  .ـ أيضا ـ هم األحياءقوة، ومل يسلم من طعن
 حيث وصفوه بأنه مغتصب للخالفة، بل tفلم يسلم من طعنهم معاوية 

قد طعنوه فيمن عاصره من الصحابة والتابعني، حيث مل يقوموا برفع ذلك الظلم 
  .والغصب، ومل يأمروا باملعروف وينهوا عن املنكر

ماء عصره الوهاب ودعوته وعل  عبد   يف الشيخ حممد بنـ أيضا ـ وطعنوا
  .الذين تابعوه
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  .وطعنوا يف والة أمر املسلمني الذين ناصروا ذلك اإلمام ودعوته
 ـ بزعمهم  ـ  يف علماء املسلمني يف هذا البلد حيث اتبعواـ أيضا ـ وطعنوا

ا قد أصابه اخلرف والسفه والضعف التامشيخ.  
أنها وصفت  ؛والغريب العجيب من أمر تلك اللجنة وناطقها الرمسي

سفيان  أيب اخلميين بأنه إمام، وزعيم تارخيي عظيم وعبقري، ووصفت معاوية بن
t ه غاصب وسيلقى جزاءه من اهللا يوم القيامة على ما ارتكبه من جرائم، وملبأن 

ا نسب إليه، واخلميين يداه م بريء مtتصف اخلميين بذلك مع أنّ معاوية 
  !!؟ بدماء األبرياء األتقياء األنقياءملطّختان 

  .اللهم اكفنا شر هذه اللجنة وناطقها مبا شئت
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 عن موطن خروجهم، ـ أخي الكرمي  ـ وبعد ذلك كلّه، قد تتساءل أو تسأل
  ؟ وما ترتيبام لذلك

 مع شرح كالمه فسأجعل حممد العبدة جييبك على ذلك خطوة خطوة،
قوم ومواقفهم، مع تدخل مين بالشرح والتعليق والربط بني وأقواله بأقوال هؤالء ال
  :تلك األقوال، فاستمع

: متهيد<): 17ص  (>حركة النفس الزكية<قال العبدة يف كتابه 
حسن حركات قامت يف املدينة ويف الكوفة،   اهللا بن  عبد  سبقت حركة حممد بن

ابقة، كيف املفروض فيمن يقوم حبركة قوية أن يدرس وحيلل من احلركات الس
،  وحياول أن يتجنب أخطاءها ويستفيد من إجيابياا؟ وملاذا فشلت ؟ قامت
ا مجاعة خاص من أهل البيت، ومن ة وأنّ حركتني من احلركات السابقة قام

معاوية، وكانت   علي، على يزيد بن الفرع احلسيين، حيث خرج احلسني بن
احلسني على  علي بن ام زيد بنالبيت واملسلمني، وق  ايتهما مأساة مروعة آلل

  .ـ أيضا ـ ، وفشلامللك عبد هشام بن
وال شك أنّ آثار هاتني احلركتني كانت ماثلة أمام النفس الزكية وأخيه 

 وملاذا ؟   وسنستعرض باختصار هذه احلركات، ملاذا قامتإبراهيم ووالديهما،
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مون كلّهم وهل استفاد املسل ؟   لذا هل استفاد النفس الزكية منها؟  فشلت
  ها .>؟  بعدئذ منها
لن أذكر هنا حركة النفس الزكية لكوا حركة فاشلة، بل سأذكر : أقول

كما ذكرها العبدة، مثّ أعود ت إىل جناحهم اخلطّة اليت سار عليه العباسيون فأد
  .ملناقشة ما فيها

تدلّ خطة العباسيني على ذكاء وخربة ...<): 47، 45(قال يف ص 
س فقد اختار مؤسية واالجتماعية، ومعرفة عميقة بنفسية الناس، باألمور السياس

عباس الزمان واملكان واألشخاص، أما  اهللا بن  عبد علي بن العباسية حممد بن
، وهذا >مادة خام< فأهل خراسان بتعبري اليوم ...املكان، فهو إقليم خراسان

سب وهو ضعف واختار الزمان املنا >دمشق< بعدها عن مركز الدولةعدا عن 
امللك، حيث تتابعت األحداث  عبد العزيز وهشام بن عبد ، بعد عمر بنالدولة

بعد هشام بانقسام بني البيت األموي، وظهرت البدع الكالمية يف أواخر أيامهم، 
مة، وكان الطالبيون قد خرجوا على الدولة زمن ما زاد من نقمة علماء أهل السن

اهللا  عبد معاوية بن اهللا بن ذلك حركة عبد وكـ علي  حركة زيد بن ـ هشام
  .ا أرهق الدولة األموية، فجاء العباسيون ليقطفوا الثمرةممجعفر،  بنا

وأما من ناحية التخطيط، فقد جعل بينه وبني خراسان قاعدة يف الوسط، 
وهي الكوفة، وأهلها وإن كانوا شيعة، فالدعوة العباسية رفعت شعارا عاما، 

أنّ املبايعة : عار هوش، هذا اللشيعة، ويرضى عنه أهل السنة تقريباترضى عنه ا
، بدون تعيني اسم، وال تعيني هل هو من البيت العباسي، rحممد  للرضا من آل

شعارا واضحا جادا من ناحية كما أنّ العباسيني مل يرفعوا  ؟ أم من الطالبيني
  .الفكر والعقيدة
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 للهجرة تقريبا، وكان الدعاة جيتمعون 99وبدأت الدعوة العباسية سنة 
علي العباسي، الذي استقر يف قرية صغرية مغمورة، يف  سنويا باملؤسس حممد بن

 ـ أحيانا ـ، ومع علم الدولة األموية >احلميمة<األردن من بالد الشام، امسها 
ار سي ببعض حتركات العباسيني، ولكنها مل تشعر خبطرهم الكامل، إالّ نصر بن

 فأرسل إىل اخلليفة يف دمشق حيذّره ؛ر باخلطر الداهمأمري خراسان فقد شع
  .وينذره، ولكن بدون جدوى

وبعد اثنتني وثالثني سنة كان اجليش العباسي يزحف من املشرق وال يقف 
  .أمامه شيء، وانتهت الدولة األموية عند ر الزاب يف معركة فاصلة

الب من اخلروج السريع املفاجئ ط أيب علي بن فأين ما كان يفعله آل
 حيث كان التنظيم هرميا، القائد ؟ بدون إعداد وال ختطيط، من فعل العباسيني

  ؟  ، واثنا عشر نقيبا يف الكوفة، وكلّ نقيب عنده سبعون داعية>احلميمة<يف 
إنّ بين العباس مل يعتمدوا على حب الناس هلم كما يعتمد الطالبيون، بل 

  ها .>ستخدمون قدرات اآلخرين بأساليب ماهرةكانوا واقعيني ي
تدلّ خطة العباسيني على ذكاء <:  إىل قولهـ أخي القارئ الكرمي ـ أمل تر

وأما من ناحية ... وخربة باألمور السياسية، ومعرفة عميقة بنفسية الناس
فأين ما كان يفعله ...بينه وبني خراسان قاعدة يف الوسط فقد جعل ؛التخطيط

طالب من اخلروج السريع املفاجئ، بدون إعداد وال ختطيط، من   أيب  علي بن آل
، واثنا عشر نقيبا >احلميمة<فعل العباسيني، حيث كان التنظيم هرميا القائد يف 

  ها .>؟  يف الكوفة، وكلّ نقيب عنده سبعون داعية
 إنّ هذا يدلّ على أنّ هؤالء كأولئك يف التنظيم والتخطيط، بل هؤالء أدق

  .وأخفى
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ولذا فارجع إىل مبحث التنظيم، حىت تعيد الذاكرة ما قرأته سابقًا، مثّ قارنه 
وبعد ...  للهجرة تقريبا99بدأت الدعوة العباسية سنة<: وتفكّر يف قوله .ذا

اثنتني وثالثني سنة كان اجليش العباسي يزحف من املشرق وال يقف أمامه شيء 
  .> معركة فاصلةوانتهت الدولة األموية عند ر الزاب يف

، حيث >وهناك... من هنا< مقارنا بينه وبني ما قاله العودة يف شريطه
أرجو أن ال تغرك هذه اجلموع مهما كثرت أشباحها، <: جاء فيه قول قائل له

 >عباس مدين< و>حسن البنا<وتواصلت اتصاالا، وتوالت رسائلها، ولنا يف 
  .أقرب مثال وأوضحه

ك تضع على رك قدمك أو تضعها تأكّد من أنقبل أن حت: أيها الشيخ
كين وكم يتملَّ .حرك خلفها أقدامأرض متماسكة، واعلم أنّ هذه القدم ت

لت مصري هذه الصحوة، عندما تكون اخلطوات غري حمسوبة، ما ختياخلوف كلَّ
  !!! >نريد بطئًا، ولكن أكيد املفعول
عن شيخه ): 162( ص >وقفات تربوية< :ومبا نقله اجلليل يف كتابه

وما أحسن ما كتبه األستاذ حممد قطب يف كتابه القيم <: قطب، حيث قال حممد
ن يستطول طريقها، ويريد قطف ية التربية، والرد على محول أمهِّ >واقعنا املعاصر<

ي أما الذين يسألون إىل مىت نظلّ نرب<): 486(الثمرة قبل استكماهلا، فقال ص 
عشر سنني من : ال نستطيع أن نعطيهم موعدا حمددا، فنقول هلم ف؟ )نعمل(دون أن 

ما اآلن، أو عشرين سنة من اآلن، فهذا رجم بالغيب ال يعتمد على دليل واضح، وإن
ي حىت تتكون القاعدة املطلوبة باحلجم نظلّ نرب: نستطيع أن نقول هلم

  .>...املعقول
اها بني يديه، قبل إلقاء سلمان ومبا قاله مادح سلمانَ يف القصيدة اليت ألق
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  :حيث قال الشاعر، >حقيقة التطرف<: حماضرته اليت بعنوان
ا رجالك يا سلمان فامض بنا     إن  

  إنا رجالك مهما قال حاسدكم   
ا رجالك لو قـالوا زبانيـة      إن  

  هذي جمالسهم غرقى خبمرمهو   
ا لنا خطنا منشي عليه كمـا      إن  

ــا   متطرفــون نعــم هللا خالقن
نا بنـور اهللا خالقنـا     ا اهتدي إن  

  

  أنى أردت فأنت القدوة املثـل       
ا رجالك لو سبوا ولو عذلوا     إن  

   معتدل أو ذاك منحرف أو ذاك    
  هذي منابرهم فليعتل الـسفل    
  للكافرين صنوف الزيغ والسبل   

  ولية باهللا تتصل  ـذا أص ـوك
  فكيف يصرفنا عن نوره هبـل     

  

فالدعوة العباسية عة الكوفة وأهلها وإن كانوا شي<: وافهم جيدا قوله
، وهذا رفعت شعارا عاما ترضى عنه الشيعة ويرضى عنه أهل السنة تقريبا

، بدون تعيني اسم، وال تعيني هل r حممد أنّ املبايعة للرضا من آل: الشعار هو
أنّ العباسيني مل يرفعوا شعارا كما ... هو من البيت العباسي أم من الطالبيني

  .>حية الفكر والعقيدةواضحا جدا، من نا
التطبيق، مطلقني على أنفسهم قون هذا املنهج فهاهم يطب أهل <حق

  لفظ جممل،>أهل السنة<مون إالّ ذا اإلطالق، ألنّ مصطلح ، وال يتكلَّ>السنة
راد به ما عدا الرافضة، فيدخل يف هذا اإلطالق مجيع الفرق ي يطلق وـ أحيانا ـ

المية خال الرافضة، ويطلق إطالقًا آخر وال يراد به إالّ واجلماعات اإلسوالطوائف 
  .أهل السنة احملضة، فتخرج ذا اإلطالق مجيع الفرق الضالة

ة<ا كان هذا اللفظ فلمجممالً، أطلقوه ليقف منه السلفيون >أهل السن 
املتكلّم به من بين جلدتنا، د، وعلى أقلّ تقدير موقف احملايد، ألنَّموقف املؤي 

فيجعلهم حسن ظنهم م يقفون ذلك املوقف، وأما املخالف كاألشعرية، 
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هم  كموقف السلفية، ألنـ  أيضا  ـ واملاتريدية، واجلماعات اإلسالمية، فيقفون منه
، وال جيدون يف الوقت >أهل السنة واجلماعة<يطلقون على أنفسهم  ـ أيضا ـ هم

ا عدائيا، بل جيدون منهم الثناء نفسه من أولئك الدعاة واملتكلّمني به موقفً
واإلطراء واملدح، وغض الطرف عن أخطائهم العقدية، واملناداة مببدأ العدل 

  . فوقفوا منهم بسبب ذلك، ذلك املوقف؛واإلنصاف جتاههم
وقف اجلميع منهم لولو أنّ هؤالء أفصحوا عن منهجهم صراحة بال إمجال، 

ا، ومل يتم؛ـ كما يزعمون ـ الفة هلم إقامة اخلموقفًا واضحم حينئذ قة، فال لّ أل
هلم ذلك إالّ باإلمجال والتعميميتم .  

 >صفة الغرباء<هذا هو منهجهم، قام سلمان يف كتابه ا كان مولَ
ى له مجع اجلميع يف مجاعته بالتفريق بني الفرقة الناجية والفرقة املنصورة، ليتسن

مجيع الفرق واجلماعات اإلسالمية،  على >الفرقة الناجية<اجلديدة، فأطلق 
 على الصفوة من تلك، كاإلميان مع اإلسالم، وهو >الطائفة املنصورة<وأطلق 

ه ال يشك يف رضى الفرق  ألن؛ـ  بزعمه ـ ذا العرض قد كسب اجلميع
ه قد أدخلهم يف الفرقة الناجية، وهذا ما واجلماعات اإلسالمية عنه به، ألن

ة اخلُلَّص، فقال لآلمر منهم باملعروف، والناهي ل السنا أهوأم. يصبون إليه
اهد يف سبيل اهللا، ومرق الضالة منهم عن املنكر، وان وافقهم يف ذلك من الف

س، فهو من ن تقاع، وم>الطائفة املنصورة<أنتم من : واجلماعات اإلسالمية
  .د له بذلك ما يري فتمـ ال الفرق اهلالكة ـ >الفرقة الناجية<

  !!! سياسي حركي، منهجي، ال علمي، فتنبه: وهلذا فإنّ التفريق
ا إذا أردت أن تعلم أنمل فما وأمهم منادون بذلك االسم العام، أو ا

رسائل ودراسات يف <: رهم، دار الوطناعليك إالّ أن تلقي نظرة على سلسلة د
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  .>منهج أهل السنة
 للمصري، >قة الكربىأهل السنة واجلماعة معامل االنطال<وكتاب 

 للصيين، >منهج أهل السنة واجلماعة يف النقد واحلكم على اآلخرين<و
  .>السنة<تهم ، وجملّ>البيان<تهم واملقاالت اليت تنشر يف جملّ

س الدعوة العباسية فقد اختار مؤس...<:  فهما دقيقًا لقولهـ معي ـ وافهم
وكان الدعاة <: ، وقوله>شخاصعباس الزمان واملكان واأل علي بن بناحممد 

ا باملؤسد بنجيتمعون سنويحيث كان التنظيم <: ، وقوله>علي العباس س حمم
  .>هرميا

ا صحيحـ إن شاء اهللا  ـ ولكي تفهم الكالم السابق فهمي سأطرح  فإن
عليك ثالثة أسئلة، مثّ أجيب عنها مبا أستطيعه من قرائن وأحوال، سائالً املويل 

  :ا األسئلة، فهيأم.  والسداد يف ذلكالتوفيق
  
  
  

 جزيرة اإلسالم<جاب عنه سلمان العودة يف رسالته أ< 
، واختار  هو اخلالق، وهو املختار، خلق البشرـ  وجلّ  عز ـ إنّ اهللا<: حيث قال

 ممنه وخلق املالئكة، واصطفى ـ عليهم الصالة والسالم ـ منهم الرسل واألنبياء،
ر منها جربيل، وميكائيل، وإسرافيل، وخلق البالد واألرضني، واختا: أفضلهم

 واصطفاها ـ وجلّ عز ـ اختارها اهللاهناك أماكن  ..بقاعا هي أفضلها وأطهرها
ا ورد يف م، وطرف م على شيء منهاواختصها، وهي كثرية جدا فلنقف

  :فضائلها
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  ...لقد اختار اهللا تعاىل مكة واحلرم من حوهلا: مكة واحلرم ـأ 
  .املدينة املنورة ـب 
فاة بالد احلجاز يف  إنّ من األماكن الفاضلة املصط:أرض احلجاز  ـ ج

إنّ <: عمر الذي رواه مسلم  يف حديث ابنrاجلملة، حىت لقد قال فيها النيب 
اإلسالم بدأ غريبا، وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بني املسجدين، كما تأرز 

  .أي بني مسجدي مكة واملدينة. >احلية يف جحرها
  .إذن، فالدين جيتمع ويرجع إىل بالد احلجاز، إىل مكة واملدينة وما بينهما

اليمن، وهي جزء من جزيرة العرب، وقد : من األماكن الفاضلة: اليمن ـ  د
 ويف .>...اإلميان ميان، واحلكمة ميانية...<: رد يف فضلها عدة أحاديث منهاو

  .>الفقه ميان، واحلكمة ميانية<رواية 
واليمن يشمل مواقع عديدة، فحىت أهل املدينة هم يف األصل من اليمن، 
وكذلك ما تيامن عن الكعبة، فيعد من اليمن، وليس اليمن مقصورا على البقعة 

، وإن كانت هذه الرقعة اجلغرافية داخلة فيه >اليمن< بيت تسمى اليوم اجلغرافية ال
دون شك.  

 يف أحاديث عدة، وتلك >جزيرة اإلسالم<جاء ذكر اجلزيرة العربية 
  :األحاديث على نوعني
  :النوع األول

ها  بأن>عاصمة اإلسالم< حكم هلذه اجلزيرة rنصوص صرحية أنّ النيب 
ه ال جيتمع فيها دينان، وال أن:  وهو، حبكم خاصعن كلّ بالد الدنيا،تتميز 

يساكن اإلسالم فيها ملة أخرى، ال يهودية، وال نصرانية، وال جموسية، وال وثنية، 
  ...وال غريها
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ـ  تعاىل ـ ، وألنّ اهللاها املنطلق األول واألخري لإلسالموما ذلك إالّ أن 
والَّذين {: وجلّ  عز، كما قال اهللا>الدار<كتب أن تكون يف هذه اجلزيرة 

وبي أُوتونَ فجِدالَ يو هِمإِلَي راجه نونَ مبحي هِملن قَبانَ ماِإلميو ارا الد
  ].9: سورة احلشر، اآلية [}صدورِهم حاجةً مما أُوتوا

فهي دار اإلميان، وبالده، وأرضه اليت يأوي إليها أهل اإلميان من كلّ 
  .ان، ويف كلّ زمانمك

  :ت هذا املوقعاميز
هذه اجلزيرة اليت اختارها اهللا لتكون دار اإلسالم، ومأوى املؤمنني، 

  :تتمتع بعدة ميزات، ال جتتمع يف غريها من البالد، منها
 سرنا يف البسيطة ـ حنن املسلمني ـ ، فكأنناها وسط يف األرض كلّهاأن ـ

هذا هو موقعنا الذي اختاره اهللا لنا : نا، وقلناحىت إذا صرنا يف مركز األرض قعد
  .>جزيرة العرب<

، وجعل وجلّ أودع يف تلك األرض كنوزا وخريات كثرية أنّ اهللا عز ـ
  .ها خزائن األرضيف

ان من النفط، والنفط اليوم هو أعظم ثروة فإنّ هذه اجلزيرة تقوم على خز
 يستغين الناس اليوم يف الشرق أو مادية تقوم عليها احلياة البشرية، فال ميكن أن

تهم، بشىت  ألنّ اقتصادهم، وصناعتهم، ووسائل مدني؛الثروةالغرب عن تلك 
  .بنية على الثروة النفطيةمأنواعها، 

 ات اليت أودعها اهللا فيها ستكون تتمكّن من التحكم احلقيقي باخلريإنّ األمة يوم
على قيادة البشرية، وتوجيه مسريا،  هي القائمة على األمم، القادرة ـ بدون شك ـ

  . غدا لناظره قريبونشر دين اهللا يف أرجاء الدنيا من أقصاها إىل أقصاها، وإنَّ
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إنّ اجلزيرة العربية بكلّ هذه امليزات تستطيع أن تستغين عن الدنيا كلّها، 
عن كلّ أمم .. وجوها، وموقعها تستطيع أن تستغين بثرواا وخرياا ومشسها

  .رضاأل
  .ال تستطيع.. كالّ !؟ هل تستطيع أن تستغين عن هذه اجلزيرة.. ولكن

إنّ هذه اجلزيرة متلك قبل كلّ شيء أمرا عظيما من ذلك كلّه، أال وهو 
غ ذلك أنها توصل اهلداية إىل البشرية، أن حتمل هذا النور إىل العاملني كافّة، أن تبلِّ

إالّ ني قاطبةً بنشره بني األمم، اليت ال متلك  املسلمـ تعاىل ـ الدين الذي كلّف اُهللا
  .التيه، والضياع، والضالل، والدمار، والبوار

مثّ متلك من خزائن الدنيا ومفاتيح احلضارة واالقتصاد، ما ال ميلكه العامل 
  ها  .>!  كله من أقصاه إىل أقصاه

ومامـ مع ما سبق ـ ا يؤكّد أيضب، هوما هي جزيرة العر أنّ انطالقتهم إن :
أنه حينما قام اجلهاد األفغاين، وحترك كثري من الناس والدعاة لنصرة إخوام 

، وبدأ >إنّ اجلهاد فرض عني<: املسلمني هناك، حىت أنّ بعض أولئك الدعاة قال
ب من هذا البلد بالذهاب إىل اجلهاد األفغاينالشباب الطي.  

شباب من هذا البلد وحينما انزعج هؤالء من تلك الفتاوى ومن ذهاب ال
  .إىل هناك، أصدر سفر كتابا يرد فيه على القائلني بأنّ اجلهاد فرض عني

وأجاب سلمان العودة عن سؤال عن الذهاب إىل أفغانستان يف آخر 
ال شك أنّ الذهاب إىل أفغانستان <: ، قائالً>أال إنّ نصر اهللا قريب<: شريطه

ب يف كلّ وقتللتدريب أمر طي !!!  
 الذهاب للجهاد فال ينبغي أن يذهب اإلنسان إالّ بإذن والده، فإن مل وأما

  ها .>!!! له بذلك، فال يذهبيأذن 
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 ملناطق عدة، ـ  حفظه اهللا ـ عثيمني بل سعى أولئك يف دعوة الشيخ ابن
كاملنطقة الشرقية، والغربية، وغريمها، إللقاء بعض احملاضرات، وما أن ينتهي 

إالّ ويسأل عن حكم اجلهاد يف أفغانستان، هل هو الشيخ من حماضرته تلك، 
حفظه  ـ  الشيخه سيقول مبا يوافق رأيهم، لكنألن!! ؟  فرض عني، أو فرض كفاية

 كما يعتقد غريه من إخوانه العلماء ال سيما علماء هذا البلد، بأنّ ـ اهللا ورعاه
هاد ال يكون اجل<: إلمام هذا البلد يف أعناقهم بيعة شرعية، فهو يقول يف جوابه

  :فرض عني إالّ يف حالة من إحدى احلاالت الثالث التالية
ن استنفرهم اإلمام، واإلمام وجب وتعين اجلهاد على م: إذا استنفر اإلمام

  .مل يستنفر، فال يكون فرض عني، بل فرض كفاية
ن عليه القتال، والذين هنا ن حضر ذلك تعيان، فمإذا التقى الصفّ: والثانية

  .صل هلم هذامل حي
إذا مل يستطع جريام من املسلمني دفع شر ذلك املعتدي، وجب على : والثالثة

ماملسلمني، ومل حيصل ذلك، فلم يكن فرض عنين بعدهم، وهكذا إىل أن يعم <.  
هم مل يقولواخبالف أولئك السياسيني، فإن :ه فرض عني إالّ حلاجة يف إن

لوقت واملال، واجلهد، وعلّمناهم، وربيناهم، ما بذلنا اأننا إن: نفوسهم، وهي
ا أن يذهبوا فيموتوا يف الستخدامهم يف الوقت املناسب، يف املكان املناسب، أم

 ألنّ األفغان وبالدهم مل يكونوا من ؟  ملاذا. جبال أفغانستان، فما فعلنا شيئًا يذكر
  .اجلزرة العربية وأهلهااملصطفني، خبالف 

 على بقعة من هذه البالد، ـ  ن يركّزونوال يزالو  ـ د ركّزوابل إنّ هؤالء القوم ق
  :، وما حوهلا، وذلك ألمور أمهّها>اهبأَ< كأال وهي املناطق اجلنوبية من اململكة، 

أنّ هذه املنطقة جبلية وعرة، ال تكاد تصل إليها السيارات، ال سيما إذا  ـ
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  .قطعت طرقها
ها، ونزوهلا، وتسلّق جباهلا، وذلك وأنّ كثريا منهم قد تدرب على صعود ـ

، واليت >املكتبات<  ب، وكذا ما يسمى >املراكز الصيفية<من خالل رحالت 
خيضع جلّها هلؤالء احلركيني، فإذا ذهبوا قاموا بتدريب هؤالء الشباب على 
احلراسات الليلية، واهلجوم على املعسكرات األخرى، وهي يف ظاهر أمرها ترفيه، 

  . العدة لليوم الكريهويف باطنه إعداد
وأنّ كثريا من الشباب الذين ذهبوا إىل اجلهاد األفغاين قد تدرب على مثل  ـ

  .تلك املناطق
مات احلياة الكاملة فيها، فاألرض فيها آبار وأشجار وزروع، ولتوفّر مقو ـ

  .واجلو جيد، ممطر غالبا، خبالف غريها
  .ن الداءمكْ وهذا هو مـ  من اليمنال سيما ـولسهولة ريب السالح إليها  ـ

اليمنني، ووصفه لليمن وانظر إىل كالم سلمان العودة يف احلرب الدائرة بني 
الشمايل بأحسن األوصاف، بل وصفه بتطبيق اإلسالم صغريه وكبريه، قليله 

هم خوارج، حيث قال عنهموكثريه، ووصفه للجنوبيني بأن:  
>...حلمته  وجنوب، بل كلّه مين واحد، ه ليس يف اليمن مشالالواقع أن

وسداه اإلسالم، وحاكمه الشريعة، وقدوته الرسول عليه الصالة والسالم، 
ومبدأه التحاكم إىل اهللا والرسول، وال جيوز ألحد أن ينفر أو ينفرد عن هذه 

وجلّ، أو نظامه، أو سنة   أو يتمرد على شريعة اهللا عزها،ليالقاعدة، أو خيرج ع
ي أبناء اليمن كلّه، وكلّهم فال فرق عندنا بني مشال وحنن حنيr ..رسوله 

فالعربة عندنا بأولئك األبطال من أبناء اليمن .. وجنوب، وال بني قبيلة وأخرى
وا إليه، عاهللا عليه، فاتقوا اهللا تعاىل، ودمشاله وجنوبه، الذين صدقوا ما عاهدوا 
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ملعروف، ووا عن املنكر، وتناصروا فيه، وتوحدوا على كلمته، وأمروا با
ما تنال والية ووالوا يف اهللا، وعادوا يف اهللا، وأخذوا يف اهللا، وأعطوا يف اهللا، وإن

يا أَيها { : باإلميان، حىت قال اهللاr فهنيئًا هلم موعود رسول اهللا ؛اهللا بذلك
ينِهن دع نكُمم دترن يوا منآم ينة ـ الَّذي اُهللا ـ يف أزمنة الردأْتي فومٍ  فَسبِقَو

بحبِيلِ يي سونَ فداهجي ،رِينلَى الكَافع ةزأَع ،نِنيِملَى املُؤع لَّةأذ ،هونبحيو مه
  .}اِهللا والَ يخافُونَ لَومةَ الَئمٍ

  .>هوهم هذَا وقَوم<: ـ  وأشار إىل أيب موسى األشعري ـ rقال النيب 
فأهل اليمن هم الثابتون يف زمن الردة، يف غري موضع من تاريخ 
اإلسالم، ولعلّ اهللا تعاىل أن جيدد يف أهل زماننا هذا منهم، ومن غريهم، ما 

  .عرفه التاريخ وحفظه هلم
على منطقة بعينها من اليمن، وهو حديث طريف ة حديث آخر ينص موثَ

خيرج من عدن أبني اثنا <:  قالrنّ النيب  أtال بأس بإيراده، عن ابن عباس 
واحلديث . >عشر ألفًا، ينصر اهللا تعاىل م اإلسالم، هم خري ما بيين وبينهم

وفيه بشارة خاصة ألهل تلك البالد، بأنّ اهللا . صححه غري واحد من أهل العلم
وحوله تعاىل سوف يعز أمر الدين، وينصر امللة، ويقيم احلق، وجيمع الكلمة، بإذنه 

  ها .>..وقوته

: إنّ الذين سيقومون بذلك اخلروج هم 
ة، ومأبناء أناس من أبناء اجلزيرة العربية خاصن هو من ن كان على منهجهم مم

هم هم الذين اتصفوا بصفات خلقية وخلُقية تؤهلهم للقيام بذلك،  ألن؛خارجها
أسره، ألنّ جزيرة العرب هي عاصمة اإلسالم واملسلمني، وأهلها بل لقيادة العامل ب

 تهم قادم، وهلذا مل يهتم القطبيون باألفغان، والسودان، والصومال، واجلنسيا
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ا ـ هم مل يتصفوا بذلك، وبالدهم ليست كذلكاألخرى، ألنوإالّ لو كان ـ أيض 
 السودان بعد حكم ذلك كذلك، جلاهدوا مع األفغان بأنفسهم، وهلاجروا إىل

  .البشري هلا

 >جزيرة اإلسالم<، يف رسالته وإليك توضيح سلمان العودة لذلك
 ومن طريف ما تتحدث عنه بعض النظريات ..<:  حيث يقولـ آنفة الذكر ـ

أنّ جزيرة العرب حبكم وجودها يف املنطقة املتوسطة بني الشرق  :الفسيولوجية
، ولذلك فإنّ أجسام أهلها تناسب جوها، والغرب، فإنّ جوها معتدل نسبيًا

، فكأنّ وتستطيع التكيف مع األجواء األخرى يف املناطق احلارة، واملناطق الباردة
، وبالتايل صارت أجسامهم تتأقلم مع كلّ هاأهلها قد هيئوا حلكم الدنيا كلّ

  .األرجاء وكلّ البيئات
اردة، كأهل البالد  يف املناطق البـ مثالً ـ وهذا خبالف الذين يعيشون

األمريكية، فإنهذه اجلزيرة، ولذلك فإن هم إذا هم ال يستطيعون التكيف مع جو
هم، بل بعد فترة وجوههم، وتتغري مالحمو مجاءوا إليها فسرعان ما تتأثّر سحنا

  .ينتقل التأثري إىل أجهزة أجسامهم، فال يستطيعون البقاء فيها طويالً
مكّنهم من غزو بالد الدنيا كلّها، لنشر يرة، تإذن، فهذه ميزة ألهل اجلز

  .دين اهللا يف أحنائها، فهم يستطيعون أن يعيشوا يف كلّ األجواء يف البلدان املختلفة

  :فضل العرب وقبائلهم وبالؤهم يف اإلسالم
مون العرب على كلّ األجناس، سواًءإنين لست من القوميني الذي يقد 

، فإنّ تلك القومية ـ حاشا هللا ـ ودا أو نصارىكان أولئك العرب مسلمني أو يه
ي يف الوقت نفسه لست من الشعوبيني الذين ولكن .دين آخر غري دين اإلسالم

ينتقصون العرب، ويتم، ويفضا أخرىهمولون عليهم شعوب.  
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ت أنّ للعرب ثبِي أريد أن أُلست من هؤالء وال من أولئك، ولكن.. كالّ
  .ة، ويشهد له التاريخفضالً، تؤيده األدل

الذي عليه أهل السنة <. ـ رمحه اهللا ـ تيمية يقول شيخ اإلسالم ابن
واجلماعة اعتقاد أنّ جنس العرب أفضل من جنس العجم، عربانيهم، وسريانيهم، 

  .>...وروميهم، وفارسيهم، وغريهم
 أفضل من جنس العجم وقد يوجد يف ـ  على سبيل اإلمجال ـ فجنس العرب

ما ثبت هذا الفضل للعرب على غريهم وإن.. رادا أفضل من العربالعجم أف
  :بسبب مزايا عديدة، وخصائص فريدة، خص اهللا ا العرب ومن أبرز ذلك

  ...اللغة: املزية األوىل ـ 1
  ...احلفظ: املزية الثانية ـ 2
  .العقول: املزية الثالثة ـ 3

زون بعقول علمفالعرب وخباصية منتجة، عقول كيف ة يف هذه البالد يتمي
يصلون إىل ما يريدون، كيف خيطون الطريق لنصر دينهم، كيف جياهدون يف 

عت ة صافية، مل تدمرها ضالالت الفلسفة، اليت ضيها عقول حيإن !!؟ سبيل اهللا
كثريا من العقول األعجمية، ومل تستهلكها سفاهات الترف والضياع واجلري 

  .خلف أمور ال طائل حتتها
  .الغرائز واألخالق: املزية الرابعة ـ 4

 ا غريهم، وهذا أمر ال يشك ززون بأخالق وغرائز ال يتميإنّ العرب يتمي
فهم أطوع للخري، ن عايش العرب، وعايش غريهم من األمم والشعوب، فيه م

اهلية، ، حىت يف اجلوأقرب للسخاء، واحللم، والشجاعة، والوفاء من غريهم
اهلية طبيعة محيدة، وسجايا كرمية، لكنها كاألرض الطيبة اليت فقد كان هلم يف اجل
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مل يرتل عليها الغيث، فلما جاء اإلسالم واعتنقه أبناء اجلزيرة كان كالغيث الذي 
  .نزل على أرض طيبة، فاهتزت وربت وأنبتت من كلّ زوجٍ يج

 لقد كانوا يف جاهليتهم يبعدون عن الغطرسة واالزدراء، وكانوا يهيمون
، وال يستمرئون اخلسف، باحلرية، ويأبون الذلّ واالستعباد، وال يقبلون الضيم

حال من األحوال، يف حني أنّ الشعوب األخرى، كانت ال تأىب الضيم، وال بأي 
  ...تأنف من االستعباد

م التزلف والنفاق، وحتمل االستعباد، بل أما العرب فال يعرفون يف حيا
احلريبِج ة النفس، واالعتدال يف التعظيم، حىت كانوا لوا على حبة، وعز

  . من تلبية مطالب بعض سادام وملوكهمـ أحيانا  ـ ميتنعون

  :ثناء نبوي
 على قبائل العرب، وبين بالءها يف اإلسالم، فيما rولقد أثىن رسول اهللا 

  :مضى، وفيما يستقبل، وهو كثري يطول الكالم فيه، ولكن من ذلك
الناس تبع لقُريشٍ <: ، فقال>قريش< الصالة والسالم على أنه أثىن عليه

مرِهكَافل عبت مهركَافو ،هِمملسمل عبت مهملسم ،أْنذَا الشي هف<.  
أَسلَم سالَمها اُهللا، وغَفَار غَفَر اُهللا <: ، فقال>ارغفَّ< و>أسلم<وأثىن على  ـ

  .>لَها
قُريش، واَألنصار، وجهينةُ، ومزينة، <: ل عليه الصالة والسالموقا ـ

هولسرونَ اِهللا ولًى دوم ملَه سلَي ،يالوم ،عجأَشو ،غَفَارو ،لَمأَسو<.  
ال أزال أحب بين متيم، منذ ثالث مسعتهن من : tهريرة  وقال أبو ـ

  .>هم أَشد أُمتي علَى الدجالِ<:  يقولrرسول اهللا، مسعت رسول اهللا 
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:  قال>هذه صدقَات قَومنا<: rت صدقام فقال النيب وجاء: قال
أَعتقيها فَإِنها من ولَدr :> وكانت سبية منهم عند عائشة، فقال رسول اهللا 

  .>إِسماعيلَ
 هذه اجلزيرة لتكون هي كلّ ما أسلفنا يدلّ على أنّ اهللا تعاىل اختار

ده شواهد التاريخ، ودالالت جزيرة اإلسالم، وعاصمة الدين، وهذا أمر تؤي
  ها  .>الواقع، واألخبار النبوية عن املستقبل

هل أدركت أخي الكرمي ما الذي كان العودة يريده حني إيراده هلذا الكالم 
؟  احلق!!  

د فقد كفاين عن اقطب،   جلواب عنه حمم
: ، حيث قال)162( ص >وقفات تربوية<فيما نقله عنه تلميذه اجلليل يف كتابه 

>أمفال نستطيع أن نعطيهم ؟)نعمل(ي دون أن ا الذين يسألون إىل مىت نظلّ نرب 
عشر سنوات من اآلن، أو عشرين سنة من اآلن، فهذا : موعدا حمددا، فنقول هلم

ي نظلّ نرب: ما نستطيع أن نقول هلمعتمد على دليل واضح، وإنرجم بالغيب، ال ي
  ها  .>...حىت تتكون القاعدة املطلوبة باحلجم املعقول

كيف يعرفون أن القاعدة املطلوبة قد تكونت باحلجم : والسؤال هو
  !!!.؟  املعقول

د وكان الدعاة جيتمعون سنويا باملؤسس حمم< :واجلواب ما قاله العبدة
  .ه ا>...علي العباسي بنا

نت هلم تلك القاعدة املطلوبة ومن األمور اليت يعرف هؤالء أنه قد تكو
املناسبات العامة اليت جيتمع فيها الناس، كاحلج واالعتمار يف  :باحلجم املعقول
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ة واملشاركة يف املراكز الصيفية رمضان، وحضور احملاضرات والندوات العام
  .واملكتبات وغريها

ة ؤالء، لم بأنّ كلّ فرد يف تلك املراكز الصيفية، أو املكتبات اخلاصواع
موعة ما، لينتقي من تلك اا فيما بعد، يتابع متابعة شديدة جدن سيكون قيادي

وإليك بعض النماذج واليت هي مبثابة التقارير اليت تكتب عن أفراد املكتبة، علما 
ألسواق، ويف مكتبات القرطاسية، فهي علنية بأنّ هذه النماذج تباع علنا يف ا

انظر النموذجني التاليني يف الصفحتني التاليتني. [يةسر.[  
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 فإنّ معرفته ؛واعلم بأنه حني متأل هذه األوراق من قبل الشخص املباشر هلم
مبصري تلك األوراق تنقطع من حني رفعها ملسؤوله املباشر، فال يدري عنها شيئًا، 

ن هم الذين وم!! ؟  وأنا بدوري أتساءل إىل أين تذهب .ري أين تذهبوال يد
؟ خذون قرار االنتقاء من أولئك املنتظمني بتلك املكتبةيت!!  

 طرق أخرى ملعرفة حجم تلك القاعدة عن طريق ـ  أيضا  ـ وهناك
اجلواب < وكمشروع سفر لترمجة >الدش<كاحلديث عن ة، احملاضرات العام

الصحيح لل دين املسيحن بملشيخ اإلسالم، وكمشروع سلمان الذي أقامه >د 
  .>السنة<: يف القصيم، باسم

  
ها كانت يف أزمة اخلليج، حيث كانوا يعدا ساعة صفرهم فأظنون تلك وأم

اللحظة حلظة انطالقهم، فلما جاءت األمور يف أزمة اخلليج على غري ما كانوا 
هم مل يستطيعوا ذلك، ألنّ األمر قد خرج ية، إالّ أن إىل السريتوقّعون أرادوا العودة

  .من أيديهم
 ألقى ناصر العمر يف الرياض ـ تقريبا ـقبل احتالل الكويت بشهرين  ـ  1

  .، فجعلنا كاألندلس>أسباب سقوط األندلس<: حماضرة بعنوان
از وبعد وقع االحتالل مباشرة، وبعد إفتاء هيئة كبار العلماء جبو ـ  2

: االستعانة باملشركني، انربى سفر يف الرد عليهم يف شريطه املعروف
وعد < ب كتابا أمساه ـ  فيما بعد  ـ ، الذي أصبح>فستذكرون ما أقول لكم<

ومعلوم  .، بين فيه أنّ هذه احلادثة حادثة مفتعلة الحتالل هذه البالد>كيسنجر
ه ال مسع وال طاعة يف  ذلك أنأنّ الدولة احملتلة يسقط وجودها احلقيقي، فينتج من

  .أعناقهم هلا لكوا قد سقطت، فوجب الدفاع، ومحل السالح، واجلهاد
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ا من جهة أم ..<): 128 ـ  127(يدلّك على ذلك قوله للهيئة يف ص 
ا، وعلينا معرفته ومدارسته، واخلروج مبا يربئ الذمة، الواقع فاملناط خمتلف جد

  ها .>...ااب اهللا عنويسقط املؤاخذة، ويدفع عذ
، فاحلكم >احتالل<عند سفر ، ومناطه >االستعانة<فمناطه عند اهليئة 
  .التحرمي: اجلواز، وسفر احلكم عنده: عندهمإذن خمتلف، فاهليئة احلكم 

 إىل قوله يف التفرقة بني احلكمني، وأنّ اهليئة يف واد وهو يف ـ أيضا ـ وانظر
 نستطيع <): 134 ـ 131(ص  >سنجروعد كي<آخر، قوله يف كتاب واد

ا الذم ة إن شاء اهللالوصول إىل احلقيقة اليت تربأ:  
هل من االستعانة أن يكون املستعان به جيوشا غفرية، ورايات كثرية،  ـ  1

ن الفرصة القتحام املنطقة من سنني، ويصبح عددهم لدول عظمى طامعة، تتحي
ا المثانية أضعاف اجليش املستعني، أم؟ ة واآللة فال نسبة بني الفريقنيعد!  

، وهو >بوش<الفة، حهل من االستعانة أن يصبح زعيم اجليوش املت ـ  2
 صاحب األمر والنهي يف القضية، سلما أو حربا إن شاء، وإن رفض التنازل مطلقًا

 وبه، وكذا غريه من حكام املنطقة ـ الصباح  آلـ مع رضى صاحب القضية ـ
؟لح مطلقًا مع صدامما قبل الصورب  

كيف نوافق بني تقييد الضرورة زمانا ومكانا، وكما، وكيفًا، وبني  ـ  3
  ؟ الواقع

ال حتديد هلم وال حيده األيام، والناس يعلمون أنّ : فمن جهة الزمن
األمريكان يستأجرون اموعات السكنية وغريها بعقود طويلة، هذا مع قوهلم إنّ 

  .احلرب قد تنشب
  ؟ هل تركوا مطارا أو قاعدة عسكرية مل ينزلوها: ة املكانومن جه
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ومن جهة الكم :هم كلّ يوم يف ازدياد ألوفًا مؤلّفة، يسمع الناس كلهم أن
  ؟  )400000(األمريكان وحدهم سيزيدون عن 

هم أصحاب القضية، وبيدهم زمام املوقف، فال يقال : الكيفومن جهة 
 يستعينوا باجليوش العربية، ولو يف بعض األمور  ال ندري أيقبلون أن؟ كيف: هلم

  ؟ أم ال
هل من االستعانة أن يكون اجلندي املسلم شبه أعزل، واجلندي الكافر  ـ 4

املستعان به مدججا بأحدث األسلحة، من رأسه إىل أمخص قدميه، وحتسب 
  ؟ ما دخل أو خرجالرصاصات على املسلم كلّ

ا خطّط له األمريكان منذ عشر أن يتحقّق م: هل من االستعانة ـ  5
ات السعودية واألمريكية قيادة مشتركة، ونظام سنوات، وهو أن يكون للقو

اتصال موحد، ونظام إنذار مبكّر موحد، حبيث أصبحتا وكأنهما شخصية معنوية 
  ؟  واحدة

أن تقوم اجليوش املستعان ا بعمل املتاريس، : هل من االستعانة ـ  6
املنشئات البترولية، وشبهها، ويبنون قواعد عسكرية داخل والستحكامات على 

  ؟ نا من البلد إالّ هي وال يهم؟ ما حنرسها من أهلهاإن: املدن، ولسان حاهلم يقول
كفرنسا  ـ حت به بعض دول احللفاء الكربىما صر: هل من االستعانة ـ 7
دون :  الدويل، أيها لن تدخل احلرب إالّ مبوافقة جملس األمن من أنـ وروسيا

  ؟ النظر إىل رغبة دول املنطقة ورأيها
أن يصرح املستعان به بأنّ مهمته هي تغيري البلد : هل من االستعانة ـ 8

اديا،  لتصبح حياته على النمط الغريب سياسيا، واجتماعيا، واقتص؛املسلم املستعني
، واقرأوا >أمريكاصوت <وامسعوا إن شئتم إذاعة  .وخاصة ما يتعلّق باملرأة
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  ؟ صحفها كلّ يوم تقريبا
أن تأيت إىل بالدنا جيوش مل نطلب حنن جميئها : هل من االستعانة ـ  9
نبها أمريكا، والدولة ؤكا، حىت إنّ الدولة اليت تتلكأ تما طلبتها أمريوإنوعوا، 

  ؟ اليت تريد سحب جيوشها أو تبديلها تستأذن أمريكا
ن يكون من أغراض نزول القوات املستعان ا أ: هل من االستعانة ـ 10

يف أرض اإلسالم محاية أمن اليهود، كما صرح بذلك زعماء أمريكا، وللعلم 
  !!   يهوديـ نورمان شوارسكوف ـ إنّ القائد العام جليوش التحالف: نقول

 يوم أن تطالعنا صحافة الدول املستعان ا كلَّ: هل من االستعانة ـ 11
بالد، وحتقريها، والسخرية من دينها، وشعوا، وعلمائها، بانتقاص هذه ال

وحكامها، وهو ما مل تكن تفعله ذه الكثرة من قبل، ومن ذلك ما نشرت التامي 
قوا شعارا على أحد اخلطوط السعودية يف هم علَّ سبتمرب املاضي، من أن3يف 

  ؟ >خذوا بتروهلم واضربوا أدبارهم<: أمريكا، يقول
ل أن يكون موقفنا أمام صدام أضعف من موقف إخواننا عقَيأَ ـ 12

ااهدين األفغان أمام الروس، وحنن أثرى بلد يف العامل، وشعبنا معدن الشجاعة 
ر يف ذلك، ه مل يفكِّ هذا وصدام مل يهامجنا، بل هو يردد أن؟يف الدنيا، وأرضنا قارة

ها بالفعل، وحاربوا الروس فقد ملكوا البالد كلَّأما ا بأسلحة الدمار احملرمة دولي
  ؟  وكان مصريهم ما يعلمه العامل كلّهـ ما عدا النووي منها ـ بكلّ أنواعها
 لقد استطاع ارم صدام بناء أسوار هائلة من الرمال، واحلواجز، ـ 13

واأللغام، جتعل اختراق الدبابات األمريكية املتطورة صعبا للغاية، أكان يعجزنا أن 
  .ق جيشنا فيه فأستطيع اجلزم بتفو سالح اجلوا أم؟  ثلها لنصد دبابتهنفعل م

أمل تستسلم عشرات الدبابات العراقية للمملكة، ولو ال احلواجز  ـ 14
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ا صادقني مع اهللا، معادين ألعداء اهللا، فاضحني حلزب فلو كن ؟ لتدفّق املزيد
ا موا لنا، ولَعانونه، الطمأنالبعث، مواسني إلخواننا املسلمني يف العراق، فيما ي

ا لنا، بل ربإىل ما حولناهم كان دخوهلم حدودنا، لو أمر به صدام إالّ استسالم
؟ رين له من الكفر البعثيفاحتني للعراق، حمر  

أليس وقوع ما حذّر منه الناصحون، وأخرب به : وأخريا نسأل ـ 15
 فلماذا ال ؟   الرائد ال يكذب أهلهالصادقون، كما حذّروا، وأخربوا، دليالً على أنّ

  ها  .>؟ رييتاح هلم فرصة املزيد من النصح والتحذ
ـ اعلم أخي هديتوزات، ا بأنّ يف كالمه السابق جتـ اك للرشد وإي

ا، وبعدها عن الواقعوجمازفات، ومبالغات، بيفال داعي ؛نت احلرب كذ 
  .ملناقشتها

ا من الوبر وال املدر إالّ  العجيب الغريب أنّ شريطه ذلكولكنمل يدع بيت 
إنّ املسألة مسألة خالفية، ويف الوقت نفسه يلزمون : دخله، ومع ذلك يقول أتباعه

ي رأيهم، ويشنعون النكري عليهم، بل مل ألتق بأحد على فكر هؤالء، إالّ الناس بتبن
بحان اهللا، س: ها مسألة استعانة، فقلت، ال أن>احتالل<وهو يعتقد أنّ املسألة 

 إذ لو كان موقفًا شرعيا ؛ه موقف شرعيم، ال أنحركي منظَّهذا موقف منهجي 
ن ال جييز، ن جييز، ومنهم م هناك خالف بينهم، فمنهم مـ على أقلّ تقدير ـ لكان
لكنا مسألة اتين وجدعلى ه موقف منهجي حركي، دالٌّفاقية، فعلمت أن 

  .تنظيمهم، ال غري
هر من أزمة اخلليج ألقى ناصر العمر حماضرة يف املنطقة الشرقية يف وبعد ش ـ

وذلك ألنّ سفرا حينما خالف هيئة  .>حلوم العلماء مسمومة<: الدمام، بعنوان
ا أنّ املسألة  الدفاع عنهكبار العلماء، بدأ بعض الناس يتكلّم فيه، فأحبنمبي ،
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  . تثريب على من خالفخالفية على أبلغ تقدير، وما كان هذا شأنه فال
حكم القاضي يرفع اخلالف بال خالف، فكيف إذا استفىت الوايل أو : قلت

 فهل يبقى ؛احلاكم علماءه يف مسألة خالفية فاختلفوا عليه، مثّ اختار أحد القولني
 الكالم، ونشر خالفه، أم الواجب يف حقّه السكوت بعد أن أدى ـ اآلن  ـ لآلخر

لة خالفية، واحلاكم قد قضى بالعمل بأحد هذين ما عليه، ال سيما واملسأ
أَو يحق ألحد اآلن تفريق !! ؟ فكيف إذا مل حيصل بني علمائه خالف!! ؟ القولني

  !!؟ كلمتهم
:  مع ناصر العمر قائالًـ أخي القارئ الكرمي، بعد أن بينت لك  ـ وأتركك

 فيها آخرون من قد يفيت بعض العلماء بفتوى هلا أسباا، فيخالفهم: ثالثًا<
هم بإثارة الفتنة، وحب الظهور، العلماء أو طلبة العلم، فيطعن يف املخالف، ويت

  .اخل  ...وسرقة األضواء، وقلة العلم
ف غري سليم، فعلينا أن ننتبه يف هذا األمر لوهذا تصرا يليم:  

  .جاء به، وما r إالّ رسول اهللا ـ وكذا أنتم ـ ردأنّ كال يؤخذ من قوله وي) أ(
أنّ املخالفني علماء، كما أنّ املخالَفني علماء، فيجب تقدير ) ب(

  .املخالفني، وحفظ أعراضهم، وعدم أكل حلومهم
  .ف بالرجالعرفون باحلق، وليس احلق يعرأن نعلم أنّ الرجال ي) ج(
أن نتثبت من صحة الفتوى، واكتمال شروطها عند كلّ فريق من ) د(

هم هو صحة الفتوى، واكتمال شروطها، بغض النظر عن الفريق الفريقني، فامل
  ها  .>الذي صدرت منه من الفريقني

ن ما شاء اهللا يا ناصر، أصبحت حكما على العلماء، فتعرف م: قلت
وم ن أخطأه، ألأصاب احلقنتها ك قد عرفت من توفّرت يف فتواه شروط صح
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  !!!  واكتماهلا
سوغ فيها اخلالف، ولقد وقع اخلالف بني أنّ مسائل االجتهاد ي) ه(

الَ يصلِّين أَحدكُم العصر إِالَّ في بنِي <: rالصحابة يف فهم قول الرسول 
 ذلك مل ، لكنrووقع اخلالف بينهم بعد وفاة الرسول  رواه البخاري، >قُريظَةَ

  .يؤد م إىل الفتنة والطعن يف األعراض
سع صدورنا للخالف يف املسائل ق على أنفسنا، وأن تت نضيأالَّ: فيجب إذن

  .االجتهادية
أنّ املخالفة ليست خطأ، وال عربة هنا بصغر سن املخالف أو كربه، ) و(

بل العربة بتوافر شروط الفتوى، ومل يزل العلماء قدميا وحديثًا خيالف صغريهم 
  .كبريهم، وقد يكون احلق مع الصغري

من هو  خالف علماء بلده مـ رمحه اهللا  ـ !!! تيمية   ابنومن أمثلة ذلك أنّ
  ها  .>أكرب منه سنا وثبت أنّ احلق معه

  !!!  فكذا سفر على حد قوله هذا: قلت
وبعد شهر آخر من أزمة اخلليج، وبعد إلقائه لتلك احملاضرة، قام ناصر  ـ 3

، فرفع >فقه الواقع<:  بعنوان>هابأَ< بإلقاء حماضرة أخرى له يف ـ أيضا ـ العمر
بل وصف   ـ فيها من شأن السياسيني، وحطّ فيها من أقدار أهل العلم الكبار،

 ـ بعض أهل العلم بالعلمنة الفكرية كما يف شريطه، فاهللا املستعان على ما يصفون
مشريا بذلك إىل أنّ فتوى هيئة كبار العلماء مل تكن مطابقة للواقع، خبالف 

ن خالفهمغريهم ما بالواقع لكو؛منه فقيه.  
وبعد شهر آخر من أزمة اخلليج قام سلمان العودة بإلقاء حماضرة له يف  ـ 4

  .قها على واقعنا، فذكر فيها أسبابا طب>أسباب سقوط الدول<: الرياض، بعنوان

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  182 فاعرفوھاالفتنةھيلقطبیةا

 وحينما وقعت فتنة النساء الاليت خرجن يف الرياض، هاج وماج كثري ـ 5
ويف ذلك الوقت قام ناصر  .ال أنّ اهللا سلّم ومن الشباب، وكادت أن تقع فنت ل

  !! >السكينة السكينة<: وانالعمر بإلقاء حماضرة بعن
نريد بطئًا ولكن أكيد <:  قول القائل لسلمانـ أخي القارئ ـ كّرذوت

  .>املفعول
د صدام من الكويت، وعاد أهلها إليها، رِة، وطُا انكشفت الغممولَ

أين ما : جلزيرة، أُسقط يف أيدي القوم، فقيل هلموانسحبت القوات األجنبية من ا
  ؟ كنتم تزعمون من االحتالل

أنتم اعتقدمت أنه احتالل عسكري، هذا من سوء : قال لسان حاهلم ومقاهلم
  !!! اخل ...ما عنينا به االحتالل االقتصادي، والسياسي، والفكريوإن!! !  فهمكم

 ـ كنتم  ـ كما، فَلم ال تعترفون بأنالتربية الصوفية الباطنية بعينههذه : قلت
  !!؟ خمطئون

وبعد حترير الكويت قام السياسيون بذكر بعض اآلثار املترتبة على  ـ  6
قة  ليبينوا للناس أنّ اهليئة، هيئة كبار العلماء مل تكن موفَّ؛االستعانة باملشركني

ذ مناط احلكم حينما أجازت االستعانة باملشركني، ال من حيث األدلة الشرعية، إ
خمتلف، وال من حيث ترجيح املصاحل على املفاسد، فما ترتب على االستعانة م 

  .اد أعظم من املصاحل، فاهليئة خمطئة يف كال احلالنيسمن الف
، بين >هشيم الصحافة الكويتية<: ى سلمان العودة حماضرةً بعنوانفألق

 ازدادت سوًءا فوق سوئها فيها أنّ الصحافة الكويتية مل ترتدع عن غيها، بل
  .األول، فهذه واحدة

حترير األرض أم حترير < بعد ذلك حماضرة باسم ـ أيضا ـ وألقى
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أنتم حينما جئتم ؤالء وصرفتم : ن أجاز االستعانة باملشركنيم، قائالً ل>اإلنسان
عليهم األوقات واألموال الكثرية، هل كان هدفكم طرد طاغية العراق، وجعل 

كم حينئذ مل تصنعوا شيئًا، إذ ليس هذا  فإن؟ خر مكانه هو طاغية الكويتطاغية آ
ما املقصود من التحرير هو حترير ، وإن>حترير األرض<حرير هو املقصود من الت

اإلنسان من عقائده الفاسدة، وربطه باهللا، وإقامة حكم اهللا يف تلك األرض، ومل 
  .حيصل شيء من ذلك

 مع األحزاب الظاملة، واملبتدعة، والضالّة املضلّة، وأنتم حينما وقفتم: قلت
ضد املوحدين من أهل كنر، وحصل ما حصل من انتهاك احلرمات، وسفك 

 إىل إسقاط كابل بعد سقوط ـ بزعمكم ـ م توجهت تلك األحزاب، ومن ثَالدماء
  !!؟ >حترير األرض، أم حترير اإلنسان<قصود خوست، هل كان امل

قصود حتريرها من الشيوعيني الروس، مع بقاء الشيوعيني هل امل: يا سلمان
حترير <أو املقصود !! ؟ األفغان إىل جانب الصوفية، والباطنية، والرافضة

ه، وطرد الشيوعيني، وإعطاء األرض للموحدين ليقيموا  وتعلقيه برب>اإلنسان
  !!؟  حكم اهللا هناك

ا عن التنصري يف جزيرة  بإلقاء حماضرة تكلَّم فيهـ أيضا ـ وقام سلمان ـ
ومل يذكر أنّ حممد العرب، أرعد فيها وأبرق، وبالغ فيها ما شاء اهللا له أن يبالغ، 

عسكري ) 2000( قد أسلم على يديه أكثر من ـ موظف يف أرامكو ـ اسالعكَّ
أمريكي، وعقد دورات وجمالس مناظرة يف املنطقة الشرقية، وعلى كلٍّ فأنا ال 

جيب أن مينع هؤالء النصارى من السعي يف بثّ مسومهم، هأختلف معه يف أن 
  .والدعوة إىل دينهم، ال هنا، وال يف بالد املسلمني األخرى

 ـ اليت متدحوا ليل ار ـ  والترايبريولكن أين هذا املوقف من حكومة البش
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بل  !!؟واليت نائب الرئيس فيها نصراين، ويف جملس حكومته عشرات من النصارى
الم عليها حينما استقبلت البابا، وهو رافع لصليبٍ طوله أكثر من عشرة أين الك

  !!؟ أمتار
بل أين الكالم عن دعوة السودان لوحدة األديان، ورعايتها هلذا املؤمتر يف 

يف ن استحلّ دماء املسلمني من أنصار السنة بل أين الكالم على م !!؟ أرضها
استحلّ اليهود دماء املسلمني يف بيت من بيوت اهللا بعد صالة اجلمعة، كما 

  !!؟ فلسطني
 فيها نصارى، وهلا أكثر >أرامكو<هذه شركة تنقيب النفط : بل أقول له

ر يف  فأتين يا سلمان بسعودي تنص؛من مخسني عاما تنقب عن النفط يف اململكة
  .اخلمسني سنة

وما ـ موا عنها تكلّما، ريمه، وغ>البث املباشر<، و>مؤمتر السالم< ـ  أيض
ما كانت بسبب االستعانة باملشركني، فما هي زاعمني بأنّ هذه اآلثار السيئة إن

  !!؟  املصاحل اليت حقّقناها يا ترى
ـ واعلم أخي  د  ـ  بأنّ مشاخيناـ  ديت للرشدهحفظهم اهللا ورعاهم وسد

 حينما وقعت أزمة اخلليج وقفوا خلف علمائنا الكبار ـ  لكلّ خري خطاهم آمني
تنا وقادتنا، ناصحني هللا، ولكتابه، ولرسوله، الَّعلم والفضل، وخلف وأهل ال

وألئمة املسلمني، وعامتهم، مناصحني ألولئك السياسيني بأشرطة، ورسائل، 
 رادين عليهم ما رأوه باطالً من أقواهلم، وكتابام، وأشرطتهم، وكتب، وغريها،

ولعلّهم يفيقون م ،لعلّهم يرجعون إىل احلقفلم يزدهم ذلك الفعل،  .هم فيها م
  . إالّ نفورا، ومتاديا يف الكيد ألولئك الكرام الفضالء النبالء؛وذلك املوقف

ها مواقف سياسية، منهجية، فارتاب مشاخينا من ذلك املوقف، وعلموا أن
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  .حزبية، ال شرعية
 شيء أغرب من موقف أولئك يفاجئهمر، مل نما حصلت حادثة كُمثّ لَ
نا ال ندري حقيقة األمر، وما جيري بني إن<: ، حيث نادوا قائلنيالسياسيني

اهدين، وال ندري حقيقة مبل كلّ ما نعرفه هو ؟ ن املظلوم من الظاملا 
ة عن هذا أو ذاك، بل تلك فتنة حفظ اهللا منها أيدينا فلنحفظ منها معلومات عام

ره علانا ندعو اجلميع بااللتزام ملألسنتنا، وإنوهذا نداء من إخوانكم يف  .ماؤنا يقر
ة الستقبال التربعات يطلب منكم ذلك فأجيبوهاهليئة العام<.  

كانوا عاملني بفقه الواقع يف أزمة  !  سبحان اهللاـ  حفظهم اهللا ـ قال مشاخينا
اخلليج، وأنهم فعلوا، ه كان خيطّط هلذه األزمة منذ أكثر من عشر سنوات، وأن

  .ذلك اهلذيان الصحفيإىل ... وفعلوا، وفعلوا
ا  ـا اجلهاد األفغاين، الذي له أكثر من عشر سنوات أموهو جهاد يف ـ أيض 

مجلته حق، مل يفقهوا واقعه، وال واقع تلك األحزاب، وتلك اجلماعات، ومل 
من املبطل، وهم العلماء بفقه الواقعيعلموا السن ي منهم من البدعي، وال احملق! !!

  . غريب مريبإنّ هذا لشيء عجيب
 قاطبة، وهنا يدعون الناس إىل الوقوف ويف أزمة اخلليج خالفوا العلماء

  !!! خلفهم
من املبطل، وال الظامل من املظلوم، وهنا يعترفون بأن هم ال يعلمون احملق

ومع ذلك ينادون جبمع التربعات هلم، فهل هذا هو املوقف الشرعي، واحلال 
ـ ه موقف سياسيهذه، أو أن ؟ ـ اأيض!!  

ا لوأيضن هؤالء ستعطون التربعات، وأنتم ال تعلمون املظلوم من من م
  !!؟  الظامل
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ومالفضالء النبالء الشرفاء  ـ  أصبح لدى مشاخيناـ ومن غريه ـ ا سبقم
 قناعة تامة بأنّ هلؤالء أهدافًا، وغايات، ومناهج، وسياسات، وارتباطات ـ الكرماء

  .اخلارجفكرية، يقام بتوجيهها من 
ا علم أولئك السياسيون بأنّ أولئك املشايخ قد وقفوا على حقيقة مولَ

يفضحوهم عند العلماء وعند العامة، فقاموا ساعني يف أن أمرهم، خشوا من 
وبأنّ دافعهم يف ، وبالعمالة، )1(التشكيك فيهم عند أولئك، فرموهم باجلاسوسية

ما هو احلسد واحلقد الدالكالم يف الدعاة إنذا الصنيع ساعون يف فني، وأن هم
ا، وتشتيت مشلهاتفريق األمفيسهل على األعداء اقتناصها ؛ة، ومتزيق وحد 

حينئذ، فأجلبوا على مشاخينا خبيلهم ورجلهم، وما أوتوا من قوة يف التدليس، 
والتلبيس، والتشويه، حىت ال تقوم هلم قائمة، وال يسمع أحد منهم قوالً، وال 

  .لعلّها أن خترس ألسنتهم، وتكف أيديهم عن الكتابة فيهمنصحا، بل 
فسـ  حفظه اهللا ورعاه ـ باز العزيز بن وا يف استصدار بيان من الشيخ عبدع 

وبعد إحلاح شديد أصدر الشيخ بيانا عاما، قام أولئك السياسيون فيما بعد فيهم، 
زيله على مشاخينا، حيث أومهوا العامنبشرحه، وبيانه، وتما كان ة، بأنّ الشيخ إن

حينما تطاول عليها املتطاولون  ـ هم: أي ـ قصده الدفاع عن أعراض الدعاة
                                   

ها هي مجاعة املسلمني أو هي جزء منها، ا اعتقدت كلّ مجاعة أنمه لَ أنـ أخي القارئ  ـاعلم  )1(
بزعمهم، وإالّ  ـهم كفار وطواغيت لتحكيمهم القوانني الوضعية وحكمت على احلكام بأن

علماء وطلبة العلم  وكان هناك كثري من الـ فنحن يف هذا البلد الطيب حيكمنا الشرع وحنكم به
تهم والعامة مل يدخل يف تنظيمهم، رموهم باجلاسوسية، ال سيما إذا نصحوا هللا ورسوله وأئم

من املسلمني، وذلك ببيان أخطاء واحنرافات هؤالء احلزبيني، ألنّ هؤالء يف نظر احلزبيني 
م، فإذا وصفوا  على املسلمني ومجاعتهـ أي احلكام ـواحلال هذه مظاهرين للكفار واملنافقني 

ا بأنشخصته والعياذ باهللاه جاسوس، فكأنهم حكموا برد.  
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  187  فاعرفوھاالفتنةھيلقطبیةا

  . هكذا بزعمهمـ املعتدون
بعضا من أقوال أولئك السياسيني يف مشاخينا  ـ أخي القارئ الكرمي  ـ وإليك

أي  ـ لالكرام، مردفًا تلك األقوال بالبيان الشايف الكايف من صاحب البيان األو :
  . لتعلم حينئذ الصادق من الكاذب، واحملق من املبطلـ  العزيز الشيخ عبد

  .فإذا عرفت ذلك، فاتبع الصادق احملق، واترك الكاذب املبطل
: يا أخي...<:>حترير األرض أم حترير اإلنسان<قال سلمان يف شريطه 

اجه منذ ثالثة العزيز إخر  اخلطاب الذي قرأته عليكم، حنن اقترحنا على الشيخ عبد
ا بإخراجه، لكنكثرة مشاغل الشيخ حالت دون ذلكأشهر، وكان مقتنع  ...

ا املوضوع بكامله أنا على علم به، منذ أن كان هذا اخلطاب والواقع أنه أبد
به فكرة، ومشروع، وكيفية صياغته، وتوقيع الشيخ عليه، وما يتعلّق 

  ها .)1(>ملدينةواملقصود به بعض املرجفني يف ا !!! وأبعاده
فضح األشخاص الذين تكلّموا على ... لم ال يتم: وسأله شخص قائالً
؟ هم على باطلالعلماء والدعاة ما دام أن!!  

يكفيك ما سود اهللا به وجوههم من خالل خطاب <: فأجاب بقوله
  .>...العزيز  الشيخ عبد

 رجخمتصر معا<يف أحد دروسه، يف شرح وقال حممد سعيد القحطاين 

                                   
وجل،   وحرام الكذب على عباد اهللا عز<): 18 ـ 17(قال عائض القرين يف معامله ص  )1(

والكذب على العلماء أشد، كتحميل أقواهلم ما ال حتتمله، ونسبة ما مل يقولوه إليهم، 
  ها .> هوى املتكلّم، دون أن يكون هذا الكالم مقصوداواالنقطاع من كالمهم ما يوافق

  !!! العزيز على أهل املدينة عائض نفسه  وممن نزل بيان الشيخ عبد: قلت
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جون بأشرطة يأيت هؤالء السفهاء فريو..<: ، يف مدينة جدة، حيث قال>القبول
وهم .. مأجورة للطعن، وجييدون كتابة التقارير يف اخللف على هؤالء العلماء

  .س هذا الس بذكر أمسائهم وال ننجـ هكذا ـ  ومعروفنيـ وهللا احلمد ـ شرذمة
 شيخ، مثّ تكرر هذا األمر منهم، فرفضوا نصيحة ال!)! هكذا(هم معروفني 

 ـ حفظه اهللا  ـ  فأبوا إالّ العناد، والتشهري، والتشكيك، فكتبـ   معهمـ حفظه اهللا ـ
  ها .>..هذه النصيحة

وما سفر احلوايل، وال أطيل بنقل كالمه ما تفصيلين شرح هذا البيان شرح
  .إذ هو كسابقه

ي على تلك الترهات  الرد الصارم املنكـ  أخي الكرمي ـ إليك: وبعد
وات أن يتبعوالشنشنات، والطنطنات، فاستمع للحق أحق بعه، فإنّ احلق.  

 عن ـ حفظه اهللا ـ باز  اهللا بن عبد العزيز بن سئل مساحة الشيخ العالمة عبد
، يف ه28/7/1412مراده بالبيان الصادر عن مساحته، فأجاب مساحته يف تاريخ 

  :> شريط مسجلوذلك عن<مكة املكرمة مبا نصه 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا وصلى اهللا على رسوله، وعلى آله <

ا بعدوأصحابه، أم:  
 فالبيان الذي صدر منا، املقصود منه دعوة اجلميع، مجيع الدعاة والعلماء،

 وعدم التعرض بالتجريح ألشخاص معينني من إخوام الدعاة،إىل النقد البناء، 
وجلّ،   ناصحه باهللا عز ولعباده، وإذا علم من أخيه خطأ هللابل كلّ واحد ينصح

باملكاتبة، أو باملشافهة، من دون جتريح يف أشرطة، أو صحافة، أو غري ذلك، حىت 
ة، والوالء، والتعاون على الرب والتقوى،  على احملبمستمرةوتبقى القلوب مستقيمة، 

 وليس لم واملدرسني والدعاة،وليس املقصود إخواننا أهل املدينة من طلبة الع
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ما املقصود العموماملقصود غريهم يف مكة أو الرياض أو يف جدة، وإن.  
وإخواننا املشايخ املعروفون يف املدينة ليس عندنا فيهم شك، هم من أهل 

العقيدة الطيبة، ومن أهل السنعلي، ومثل  د أمان بنة واجلماعة، مثل الشيخ حمم
سعد السحيمي، ومثل الشيخ  دي، ومثل الشيخ صاحل بنها الشيخ ربيع بن

هادي، كلّهم معروفون لدينا باالستقامة،  ومثل الشيخ حممد بننافع،  فاحل بن
بة،والعلم، والعقيدة الطينسأل اهللا هلم املزيد من خري، والتوفيق ل ا يرضيهم.  

ن على ولكن دعاة الباطل، وأهل الصيد يف املاء العكر، هم الذي يشوشو
 وهذا !! املراد كذا، واملراد كذا: الناس، ويتكلّمون يف هذه األشياء، ويقولون

التعاون على : محل الكالم على أحسن احملامل، وأنّ املقصودد، الواجب ليس جبي
والتقوى، وصفاء القلوب، واحلذر من الغيبة اليت ت الربب الشحناء والعداوةسب.  

  انتهى  .>واهلدايةنسأل اهللا للجميع التوفيق 
 باز  اهللا بن عبد العزيز بن عبد: وهذا نص جواب مساحة الشيخ العالمة

نور <وذلك يف برنامج على سؤال ألقي عليه حول البيان السابق،  ـ  حفظه اهللا ـ
  .>على الدرب

صدر من مساحتكم بيان : ، يقول>غ. ف. ع< من املواطن :نص السؤال
غي للدعاة والعلماء من النقد البناء، وعدم جتريح منذ أسبوعني تقريبا، حول ما ينب

له بعض الناس على أناس معينني، فماذا ترون يف هذا التأويلاألشخاص، فتأو 
  ؟ ـ جزاكم اهللا خريا وأحسن إليكم ـ

ى اهللا على رسول  بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا وصلَّ:نص اجلواب
اهللا، وعلى آله وأصحابه وم ا بعدن اهتدىفهذا البيان الذي أشار إليه  :داه، أم

السائل، أردنا منه نصيحة إخواين العلماء والدعاء، بأن يكون نقدهم إلخوام 
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فيما يصدر من مقاالت، أو نصيحة، أو حماضرة، أو ندوة، أن يكون نقدا بناًء 
ا عن التجريح، وتسمية األشخاص، ألنّ هذا يسبب شحناء وعداوة بني بعيد

 وطريقته، إذا بلغه عن أصحابه شيء ال يوافق rميع، وكان من عادة النيب اجل
ه على ذلك بقوله الشرع نبr :>كَذَاامٍ قَالُوا كَذَا والُ أَقْوا بم<ن األمر ، مثّ يبي
ا أنا أم: أنه بلغه أنّ بعض الناس قال:  ومن ذلكـ عليه الصالة والسالم ـ الشرعي

أما أنا فال : أما أنا فأصوم وال أفطر، وقال آخر: ال آخرفأصلي وال أنام، وق
 ج النساء، خطب الناسأتزوrامٍ <: ، ومحد اهللا وأثىن عليه، مثّ قالالُ أَقْوا بم

 ناَء، فَمسالن جوزأَتو ،رأُفْطو ومأَصو ،امأَنلِّي وي أُصنلَككَذَا، وقَالُوا كَذَا و
ع بغرنس نلَي فَتيسم واملقصود هو ما قاله النيب . >ينr.  

 التنبيه يكون مبثل هذا الكالم، وبعض الناس يقول كذا، مقصودي بأنَّ
وبعض الناس قال كذا، والواجب كذا، والشرع كذا، يكون االنتقاد بغري جتريح 

وع كذا، ألحد معين، ولكن من باب األمر الشرعي، أنّ الواجب كذا، وأنّ املشر
ة فعل فالن، وقال فالن، حىت تبقى املودة واحملب: وينبغي كذا، ومن غري أن يقال

ا معيبني اإلخوان، وبني الدعاة وبني العلماء، ولست أقصد بذلك أناسما نني، وإن
  . قصدت مجيع الدعاة، ومجيع يف الداخل واخلارجقصدت العموم،

يتعلّق بالنصيحة والنقد من أن يكون التخاطب فيما : نصيحيت للجميع
طريق اإلام، ال من طريق التعيني، إذ املقصود التنبيه على اخلطأ والغلط، والتنبيه 
على ما ينبغي يف هذا املقام من بيان الصواب واحلق، من دون حاجة إىل جتريح 
فالن أو فالن، هذا هو املقصود، وليس املقصود أحدا معينا بذلك دون غريه، 

  انتهى. >هللا اجلميعوفّق ا
ول،  لبيانه األـ  حفظه اهللا ـ    بيان الشيخـ أخي الكرمي  ـ وبعد أن قرأت
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  أزف إليك خطاب هيئة كبار؛وعلمت الصادق من الكاذب، واحملق من املبطل
العلماء يف إيقاف أولئك السياسيني عن احملاضرات، والندوات، واخلطب، 

محاية <:  لك سبب ذلك، بقوهلمة، والتسجيالت، معلّلنيوالدروس العام
انظر  [ـ اك لكلّ خري آمني وإيديته ـ فاقرأ، وافهم. >للمجتمع من أخطائهما

  ].اخلطاب يف الصفحة التالية
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لكن هل يا ترى استجاب أولئك لا طلبته منهما هيئة كبار العلماء ووالة م
  ؟  األمر

ما، بل الغريب ا طلب منهمممل يستجب أحد منهما لشيء : اجلواب
زاعمني ـ حفظه اهللا ـ باز  العزيز بن  هما بعثا خبطاب إىل الشيخ عبدوالعجيب أن 

فيه أنّ الشيخ قد طلب منهما أن يكتبا له مبا جرى بينهما وبني وزارة الداخلية، 
عمل، وقد جاء لحول موضوع إيقافهما عن الدروس واحملاضرات وفصلهما من ا

  : قوهلمـ ه يف كلّ مكانالذي نشرو ـ يف ذلك اخلطاب
  :وها جتاوزات، تنقسم إىل أربعة أقساممهذه النقاط اليت س ـ 3<
، وهي ة ال حقيقة هلا، ودعاوى عارية عن الوثيقة والدليلقأشياء خمتل ـأ 

  .كثرية
  : ال جيادل فيه أحد، وذلك مثلها حقا، ولكنأشياء ثابتة عن ـب 

  .ينالقول بأنّ السياسة جزء من الد ـ
  .القول بأنّ ما أصاب أمريكا هو بسبب بعدهم عن اهللا ـ
  . وأضراره>الدش<بيان خطر  ـ
  ...القول حبرمة املسامهة يف البنوك الربوية ـ
  .حثّ بعض الشباب أن يذهبوا للدعوة إىل ألبانيا وغريها ـ
  .دعوة الناس إلخراج الزكاة واإلنفاق يف جو اخلري ـ
  .ةاحلديث عن القومية العربي ـ

أ منه مسلم، ربتوعلى هذا النمط أشياء كثرية هي حق ال شك فيه، وال ي
فضالً عن داعية أو طالب علم، فهي جزء من ميثاق الكتاب الذي أخذه اهللا على 

ها .>ن أتوهم  
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ب كلّ العجب من هذه احلركات الصبيانية عجيإنّ اإلنسان لَ: أخي القارئ
ن العلماء قال بفصل السياسة عن الدين، أو الضاحكة بعقول تابعيها، وإالّ فمن م

قال إنّ  كا، أويإنّ ما أصابنا مل يكن بسبب ذنوبنا، فضالً عما أصاب أمر: قال
 ؟  ليس فيه خطر وال ضرر، أو قال جبواز املسامهة يف البنوك الربوية)1(>الدش<

دم إخراج  الناس إىل عاأو دع ؟ أو منع الشباب من الدعوة إىل اهللا هنا أو هناك
  .الزكاة واإلنفاق يف وجوه اخلري، أو ى عن احلديث عن القومية العربية

لعوا على ملخص الس ودروس هم قد اطَّإن: بل الذي قاله العلماء أمجع
وعد <، ونسخة من كتاب سفر احلوايل ه1414املذكورين من أول حمرم 

د الدراسة واملناقشة لع كذلك على بعض التسجيالت هلما، وبع، واطَّ>كيسنجر
  .مواجهة املذكورين باألخطاء اليت عرضت على الس: رأى الس باإلمجاع

باز أخطاء   العزيز بن ه يف ذلك اخلطاب املوجه للشيخ عبدا ما ذكرلفه
  !؟  وجتاوزات تستوجب منهما االعتذار عنها

ات  من املغلطات والتناقض)2(هذا اخلطابيف  بأنّ ـ أخي الكرمي ـ واعلم
الشيء الكثري، ولو ال خشية اإلطالة لذكرا مع الرد عليها، ولكن فيما سبق تنبيه 

  .وكفاية

!!!  

                                   
 ـ  يا فقهاء الواقع ـبل أنتم الذين تنظرون إليه، وتقتنونه لتتابعوا األحداث وما جيري يف العامل  )1(

هل لديكم <: حينما سئل) 175(جامعة عدد بل إنّ مناع القطان قال يف مقابلته يف مرآة 
  .>نعم، ترفيه لألوالد، مع التوجيه الدائم<:  قال> ؟  ؟ ملاذا دش

 .انظره يف ملحق الوثائق )2(
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مون أنّ خططهم وأهدافهم قد تنكشف، نادوا بوسيلتهم ا كانوا يعلَملَ
. الدعوة إىل التثبت:  لتحقيق مآرم، وهيـ رنيف حادثة كُاليت أطلقوها   ـ الثالثة

فأصبحوا يكثرون من ذكرها، واالستدالل هلا باألدلّة الشرعية، حىت أومهوا 
اء بأنالسامعني والقرهم أهل التثبن، فما جاء منهم، فال حيتاج فيه إىل ت والتبي

تثبن، خبالف غريهمت وتبي.  
فيما بعد سالحا دفاعيا وهجوميا يف الوقت نفسه، إنّ هذا املبدأ أصبح 

عن مبادئهم، وتصرفام، وأقواهلم، وحتليالم، فما أن يعترض سالحا دفاعيا 
عليهم معترض بأيشيء م ا حيملون إالّ قالوا له بكلّ بساطة وهدوءم :

  .>تثبت<
مبدأ وهجوميا، على كلّ شخص، أو مجاعة، أو كتاب، أو شريط، أو 

 فيسقط ـ نةولو بكلمة من غري بي  ـيريدون حتطيمه، فما عليهم إالّ أن يطعنوا فيه 
ا، ألنهم غرسوا يف نفوس سامعيهمولو كان حق :هم أهل التثبتبأن.  

  
حركة النفس <:  قاعدة خبيثة ذكرها يف كتابه>حممد العبدة<أسس 
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  196 فاعرفوھاالفتنةھيلقطبیةا

الناس هلم إنّ بين ال<: حيث قال) 47( ص >ةالزكي عباس مل يعتمدوا على حب
بل كانوا واقعيني يستخدمون قدرات اآلخرين بأساليب كما يعتمد الطالبيون، 

  ها  .>ماهرة
قها أتباعه السياسيون هنا هناك، على أحسن وجه وأتوهذه القاعدة طبهم.  

 ـ إن شاء اهللا ـ ولن أطيل الكالم هنا، بل سأضرب أمثلة خمتصرة واضحة
  :ا أقولتبين م

استغالهلم لفتاوى بعض العلماء القائلني بأنّ اجلهاد يف أفغانستان ليس  ـ 1
ين بذلك على مفرض عني، راده فرض عني، مع أنّ مأخذ احلكم خمتلفن قال بأن.  

هم يعتقدون أنّ لويل األمر هنا بيعة  ألن؛ه فرض كفايةبأن: فاملشايخ هنا قالوا
ان، وهنا مل يلتقيا، أو ون فرض عني إالّ إذا التقى الصفَّيف أعناقهم، واجلهاد ال يك

عجز املسلمون الذين جياوروم عن صد ذلك العدوان، وهنا مل حيصل عجز، أو 
  .استنفر اإلمام، واإلمام هنا مل يستنفر

أما هم، فمنعوهم عن الذهاب للجهاد خشية أن يلوا هناك، وهم قد قت
وهم ليوم هناأعد.  

 سلسلة ختدم منهجهم الذي يدعون إليه، >دار الوطن< دارهم أنشأت ـ  2
، أقحمت فيه >رسائل ودراسات يف منهج أهل السنة< :بمست هذه السلسلة 

كثريا من رسائل املشايخ السلفيني، ليكملوا النقص احلاصل عندهم، مومهني 
  .بذلك أنّ هؤالء على منهجهم سائرون، وله مقتفون

 تزكيات من ـ  الناطق املنهجي حلركتهم ـ >بيانال<ة استصدرت جملّ ـ  3
 شرعية وفتوى ،قعود، وصاحل احلصني  عثيمني، وابن  باز وابن بعض العلماء، كابن

 هلا، التعديل مبثابة ذلك فكان واإلفتاء، العلمية للبحوث الدائمة اجلنة من صادرة
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هلا الزكاة أموال دفع جتيز ،)1(منهجها وتزكية تها،وتزكي.  
 مسؤولية شبابنا< حماضرته يف سفر قال ر،نكُ حادثة وقعت احينم ـ 4

؟  نم<: >..أما أنم، أو نشيع عند الناس هذه املشاكل، أو ناس هنا مل نا نعم
يهمهم املوضوع، حقيقة لن يؤدوا أيما كلّ ما سوف يكون هو  شيء إجيايب، إن

ع ر يف قبض اليد عن التربنوع من التأثّر يف قلوم، ونوع من االنعكاس سيظه
  .>...للمجاهدين يف عمومهم

باز لصاحلهم، مع كونه عاما كما  العزيز بن شرحهم بيان الشيخ عبد ـ 5
  ).180( صسبق بيانه قريبا 

ا ، دافع فيه>قل موتوا بغيظكم<: ألقى ناصر العمر حماضرة بعنوان ـ 6
  . وهاجم فيها السقافـ  حفظه اهللا ـ عن الشيخ األلباين

فقه <: وبعد أن بلغ الشيخ األلباين شريطه، سافر إليه ليقرأ عليه كتابه
  .ة سلمانوليحصل منه على ثناء عليه وعلى أصحابه، وخاص. >الواقع

أهل املدينة، :  نفسه، ليحصل منه على جرح خلصومه التقليدينيويف الوقت
  .>قل موتوا بغيظكم< على ما يريد، وهللا احلمد واملنة فلم حيصل
 يف مجعيتهم وجلنتهم ـ حفظه اهللا  ـ جربين اهللا بن هم للشيخ عبدزج ـ 7
، إالّ أنّ هذا اخلداع للشيخ مل >جلنة الدفاع عن احلقوق الشرعية< :باملسماة 

 املسعري نفسه، بل أفىت يفا ومنهم، ه بل أعلن براءته منـ ةهللا احلمد واملنو ـ يطل
  .ـ >!!! حامية التوحيد< ـ ويف نشرته اليت يصدرها من لندن

  :وإليك نص فتواه
  .جربين سلمه اهللا اهللا بن فضيلة الشيخ عبد

                                   
  .انظر ملحق الوثائق )1(
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  :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، أما بعد
د املسعري، يصدرها من بريطانيا، حمم: انتشر يف هذه األيام أوراق للمدعو

  .األخطاءيذكر فيها بعض 
  ؟ د املسعريما رأي فضيلتكم يف هذا الشخص حمم: أوالً
  ؟ ما رأي فضيلتكم يف توزيع هذه األوراق ونشرها: ثانيا

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  :عليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد: اجلواب
عرف عنه ختصدراسة ص يف هذا الرجل ليس معروفًا بالعلم الشرعي، ومل ي

ويف غري بالد أهل السنة، وال اها بغري اللغة العربية، علمية، وغالب دراسته تلقَّ
أنّ ذلك م شكةميف أمره، وإن كان والده وأسرته من أهل السن ا جيلب الشك.  

 فأرى عدم توزيعها ونشرها، ؛أما أوراقه اليت يرسلها بواسطة الفاكس
ا فيها من إفشاء األسرار، معدمه، وذلك لبقطع النظر عن صحة ما جاء فيها أو 

ر وهو ال يعلم، والغالب أنه يصوغها حسب ونشر األخطاء اليت قد يكون هلا مرب
ما يهوى، ويبالغ يف كوا انتقادا، وقد يكون الكثري منها ال صحة له، وكان 

الواجب عليه النصح لله، فال جيوز نشر هن وقع منه م ذه اخلطأ، وبيان احلق
يف  .ى اهللا على حممد وآله وصحبه وسلّماألوراق وال توزيعها، واهللا أعلم، وصلّ

  انتهى. ه23/3/1415
تصنيف الناس بني الظن <: زيد استغالهلم كتاب الشيخ بكر أبو ـ  8
أضواء إسالمية على عقيدة <: دراكًا، على كتاب، وما كتبه است>واليقني

ما اء بأنّ الشيخ بكرا إن ليومهوا القرـ هللاحفظه ا ـ  للشيخ ربيع>قطب وفكره  سيد
ا، ومن كان معه، ناصبني على دعواهم تلك ما عىن بالكتاب األول الشيخ ربيع
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كتبه الشيخ استدراكًا على كتاب أضواء إسالمية، بل قائلني إنّ الشيخ بكرا على 
  . السلفيةهفقطريقتهم، ناسني أو متناسني موامنهجهم و

 منهما ر كلٌّاإليقاع بني الشيخني، لينفِّ: م من ذلك، أال وهوبل أرادوا أعظ
 منهما باآلخر، تاركني باطل أولئك القوم يصول عن اآلخر، وليشتغل كلٌّ

كيدهم يف حنرهم، ففضحهم يف رابعة وجيول، ولكن اهللا سبحانه وتعاىل رد 
  .النهار، وسيفضحهم إن شاء اهللا أكثر وأكثر

ة األمر والعلماء من الَّ يف وجه وـ  حفظه اهللا ـ يكانهم للشيخ العبزج ـ  9
وهو  ـ ، فرفعوه مكانا عليا>سلطان العلماء< :بألجل ذلك إخوانه، ولقّبوه 
 ما هم ـ  حفظه اهللا ووفّقه لكلّ خري  ـ ن للشيخ ولكن عندما تبيـ  كذلك حفظه اهللا

وال أدري . له وتركوهروا عليه من الباطل، مل جيارهم فيه بل أنكر عليهم، فتنكَّ
؟   عندهم اآلن>سلطان العلماء<ن هو م  

كثري من هؤالء السياسيني ال يكتب كتابا إالَّ وحياول تقريظه ممن  ـ 10
ليكون ذلك عونا له وهلم يف نشر باطلهم، بل إنَّ بعضهم قد يترجم اشتهر علمه، 

  .لعلَمٍ من أولئك األعالم، ليحسب عليه
، لكن حينما  طويلةًةًسياسيون عن اجلهاد األفغاين مدسكت هؤالء ال ـ 11

اهللا أكرب < ،>اهللا أكرب سقطت كابل<: قارب قطف الثمرة صاحوا وناحوا قائلني
، فخطفوا األضواء والشهرة، واجلهد واجلهاد، وسحبوا البساط من حتت >فتح الفتوح

الستغالل أقدام أقوام كانوا له معاصرين متابعني، فسبحان اهللا ما أقبح ا
  !!! واالستغفال

وأظن أنّ ما ذكرته لك أخي من وقائع وأحداث يف الكفاية، ألن تفهم 
يني يستخدمون قدرات اآلخرين بأساليب عبل كانوا واق<تلك القاعدة اخلبيثة، 
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  . بل ماكرة>ماهرة
  .فإذا فهمتها، وفهمت تلك الوقائع السابقة، فأحلق النظري بنظريه إذا وجدته
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ما هي يف الغالب مواقف سياسية، لتعلم أخي القارئ بأنّ مواقف هؤالء إن

ال مواقف شرعية، لذا سأذكر لك بعضا من تناقضام، لتحكم بعد ذلك عليها، 
  :واهللا املوفّق

  .ال جتوز لكم االستعانة باملشركني لصد عدوان صدام حسني: قالوا ـ  1
  !!!   االشتراكيني والشيوعيني يف اليمنبوجوب الوحدة مع: مثّ قالوا
  !!!  بوجوب االستعانة بالرافضة والشيوعيني لفتح كابل: وقالوا
  !!! جبواز االستعانة باملشركني يف البوسنة واهلرسك: وقالوا

  !!! وسكتوا عن استعانة األكراد يف مشال العراق باألمم املتحدة
يف طرد صدام حسني ال جتوز لكم االستعانة باملشركني، : قالوا ـ  2

  .وإخراجه من الكويت
وأجازوا ألنفسهم اللجوء السياسي للغرب، بل والسكىن بني ظهرانيهم، 

وقد يكون يف ذلك مظاهرة هلم على أهل التوحيد ودولة  ـ وتكثري سوادهم
 فيكون ذلك ـ عن اختيار ـ  بل أدهى من ذلك وأمر أخذ جنسيامـ التوحيد

  .اخل ...ريطانيا، والثالث أملانيا، والرابع أمريكياالشخص فرنسيا، واآلخر ب
  .ون لذلكحنن مضطر: فإن قالوا

 ـ بزعمكم  ـ  احلكومة اإلسالمية يف السودانهذا كذب حمض، ألنَّ: قلنا
فإن أبت فعليكم !!!   واالحترام والتقدير كما استقبلت الباباستستقبلكم باحلب 

ها إىل أخباركم  فإنـ أفغانستان  ـ اإلسالميةبالنواة واللبنة األوىل للدولة 
  !!!  باألشواق
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وا بالعدل مع اخللق أمجعني، بل مع املالحدة والشياطني، وذلك ناد ـ  3
قوا ذلك املبدأ مع مم، ومل يطبئام وسين خالفهم من مشاخينا بذكر حسنا

ا من أصحاب املنهوأهم أعلم، وأساتذتنا، مع أنج النظري حلم، وأسلم منهج
  .األعوج، بل ال مقارنة بينهم

نا ا أنأم<: >؟ نشبابنا مسؤولية م<: قال سفر احلوايل يف حماضرته ـ 4
هم املوضوعنعمحقيقة لن ؛م أو نشيع عند الناس هذه املشاكل، أو ناس هنا مل يهم 

وا أييؤدشيء إجيايب، إن م، ما كلّ ما سوف يكون هو نوع من التأثري يف قلو
ونوع من انعكاس سيظهر يف قبض اليد عن التربع للمجاهدين يف عمومهم، وبلبلة 

  ؟  وملاذا هذا مل يفعل؟من هذا ومن ذاك، وملاذا هذا فعل! ! حتدث عند الناس
 منها أيدينا، ـ تبارك وتعاىل ـ هدها، وحفظ اهللامل نشوهكذا أمر أو أحداث 

هم الذين  ـ أن ندعوا اجلميع باسم علمائنا ألسنتنا، وـ  أيضا  ـ فينبغي أن حنفظ منها
وا عن الفنت، وعن االختالف وعن االقتتال فيما بينهم،  أن يكفُّـ يسمع هلم هناك

وأن يوحا، وال يفرق بني أحد من دوا صفوفهم يف حماربة الذي ال يرحم أحد
  .املسلمني

ا أن أم .مال أرى أن تنشر هذه النشرات على املستوى العا: وهلذا أنا أقول
هوا النصيحةيعطاها بعض الناس، بعض اخلاصهذا ؛ة، ليعرفوا احلقائق، ويوج 

وال أرى أن يصل األمر  النشر العام، ال أرى ذلك، بد منه، لكنضروري، وال
وهذا رأيية، أو إىل مجهور املسجد حبال من األحوال، هذه نصيحيت،للعام  

  ها .>على كلّ حال
  !!؟  هذا هو موقفك يف أزمة اخلليجملاذا مل يكن: قلت
 امتنعت عن فتواك خشية بلبلة الشباب، فضالً عن الناس، وتفريق فهالَّ
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  !!؟ الصف حلظة تسويته ورصه، لرد اخلطر الداهم
اجلانب القليب ..<: >يا جلراحات املسلمني<: قال العودة يف شريطه ـ  5

عوامل أخرى كثرية مبنية موضوع يف االعتبار، وقد يضاف إليه عناصر وأسباب و
عن سوء الظن املتبادل بني األطراف، وعلى اعتقادات وتصورات، وخلفيات 

نة، وهذا اخلالف جيعل األعداء يف كثري من األحيان ال حيتاجون إىل تارخيية معي
ة القضاء على أخيه املسلم، أو التدخل بني املسلمني، فاملسلم نفسه يقوم مبهم

 أنا اليوم أكتب كتابا، وأؤلّفه، وأنشره بني املسلمني، ـ مثالًف  ـ .مقاومة جهده
فبدالً من أن يسعى العدو إىل القضاء على هذا الكتاب أو حماربته، ال حيتاج العدو 

 هناك مسلما آخر سوف ينربي ويتصدى إلصدار كتاب للرد على إىل شيء، ألنَّ
ى بعض، فال أنا بالذي هذا الكتاب، وبالتايل تتحطّم هذه اجلهود بعضها عل

قضي على اجتهادات أخي املسلم اآلخر، وال هو بالذي استطاع ياستطعت أن 
أن يقضي على اجتهادايت، ولكنه أنا وأخي نا استطعنا وجنحنا أن نقنع املسلمني بأن

علي نا ال نصلح لشيء، ونتخالف ونتهارش حول قضايا، ، كلُّذلك الذي رد
  ها .>.. لغرينا واشتغلناوبالتايل تركنا الساحة
فقط بقي <: ، حيث قال>خلل يف التفكري<يف شريطه  وقال ما يضاد

رون عدم دعاة اإلسالم وعلماؤه املخلصون، هم الذين يف كثري من األحيان يؤثِّ
  .احلديث، ولذلك مل يظهر صوم بصورة صحيحة

إذًا ال داعي أن حناجر هذه األما، هي أم ـ إن شاء اهللا  ـ ةة، ونفقد الثقة 
  .يعين ستنضج مىت أعطيناها الثقة

نشر هذا الكتاب، أة، وفيه خري،  كتاب ترى نشره على األمـ مثالً ـ عندك
ة ودع األم أنشر هذا الرد، ـ أيضا ـ وأنا عندي رد على هذا الكتاب، ما يف مانع
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  204 فاعرفوھاالفتنةھيلقطبیةا

قائق، وإىل تقرأ الكتاب، وتقرأ الرد على هذا الكتاب، وحتكم، وتصل إىل احل
  .النتائج

 اهللا احلق وإذا أخطأ واحد ما أخطأ عشرة، وال يصح إالّ الصحيح، وحيق
 يف خوف شديد ورعب ـ يعين  ـ ويبطل الباطل، فما يف داعي أن نظل دائما وأبدا

ة، ال ينبغي هذاعلى هذه األم.  
ينبغي أن تعطي األمة بعض الثقة، وحناول أن جنرركة يف ة إىل املشا األم

إحقاق احلق، وإبطال الباطل، والتفكري، يشارك معنا حىت يكون يف الصورة، إن 
حصل خطأ أدركوا، وإن حصل صواب أدركوا وباركوا، أمم يفاجأون ا كو

أنتم : هم ينحون بالالئمة حيصل أن؟  باخلطأ وهم ما علموا به، ما الذي حيصل
ا مه مل يكن عندهم خرب سابق، لكن لَ ألن؟  قلتم، وأنتم فعلتم، وأنتم، وأنتم، ملاذا

يف الصورة معك، : يكونوا مشاركني معك يف التفكري أصالً، يكونون كما يقال
  ها .>أون بشيءجامشاركني يف الصورة وبالتايل ال يف

هما على حسب املواقف، فاختر أم أن! ؟  هما نأخذهذان رأيان، فبأي: قلت
مر؟  ة ذاكة هذا ومر!!  

ة تقرأ الكتاب، وتقرأ الرد على هذا الكتاب، ودع األم..<: ل إنّ قولهب
، كالم باطل، ألنّ كثريا من الشباب >...وحتكم وتصل إىل احلقائق وإىل النتائج

ة، فكيف نسمح للباطل املمزوج بشيء من تدين جهال بشرعهم فضالً عن األمامل
أن يصل إليها، ونطالبها بعد ذلك أن ت احلقوالباطلمي إنّ هذا لشيء ! ! ز بني احلق

  .هم حيجزون على أتباعهم قراءة الكتب الرادة عليهمعلما بأن!! ! عجاب
بل إنّ تطبيق هذا يؤدي إىل إفساد األمة، ألنّ كثريا من املبتدعة سيقولون 

 ندع  فيما حنمله من باطل، مثّـ  أيضا  ـ دعونا نناقش ما حتملونه من حق، وناقشونا
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  205  فاعرفوھاالفتنةھيلقطبیةا

ة حتكم بينا وبينكم، وال يصح حينئذ إالّ الصحيحاألم.  
  !!؟  فما رأيك أخي القارئ يف هذا املبدأ

هذه اجلماعة هلا أهداف، وغايات، ووسائل، ومبادئ لتحقيقها، وهلا  ـ  6
ا مثلكتب معيالعدالة <، و>الظالل<: قطب  كتب سيد: نة يقرأو
، >حنو جمتمع إسالمي<، و>اليةسالم والرأمسمعركة اإل<، و>االجتماعية

، >معامل يف الطريق<، و>السالم العاملي<، و>دراسات إسالمية<و
، >اإلسالم بني جهل أبنائه وعجز علمائه< حملمد أمني املصري، و>املسؤولية<و

هذا الدين بني جهل <، لفتحي يكن، و>املوسوعة احلركية<لعبد القادر عوده، و
، >املسار<، و>صناعة احلياة<لسيل الوكيل، و حملمد ا>أبنائه وكيد أعدائه

حركة <ها ألمحد حممد الراشد، و كلُّ>البوارق<، و>العوائق<، و>املنطلق<و
جاهلية القرن < للمصري، و>معامل االنطالقة الكربى< للعبدة، و>ةالنفس الزكي

اقرأ وربك <قطب، و  د حملم>قبسات<، و>ماذا خسر العامل<، و>العشربن
هذا < جلمال سلطان، و>اإلسالم احلديث<لسعدي جودت، و، >األكرم
فقدان التوازن < جلاسم مهلهل ياسني، و>القيادة<قطب، و   لسيد>الدين

  .ا هو مشابه هلام جلودت سعيد، وغريها م>االجتماعي
بل هؤالء  .ن متدرجبل إنّ قراءة هذه الكتب ال تكون إالّ وفق جدول معي

اهلم أفكار معين، يف داخل هذه البالد وخارجهانة يطرحويف وقت معي .  
وكلّ ذلك ضمن برنامج معين من قبل أصحاب هذه اجلماعة، ال جتد هذه 

 أو يف جنوا، أو يف ملكة أو يف غرا، أو يف مشاهلاالربامج ختتلف يف شرق امل
  .ف فيهايها، بل حىت األمور الترفيهية ال اختالوسطها، ال يف كتبها وال يف طريقة تلقِّ

 إالّ من مشايخ على ؛وهذه اجلماعة ال تتلقى دراستها، وتثقيفها، وتوجيهها
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بل ال جتد مواقف أتباعها ختتلف من مكان آلخر، بل جتده موحدا منط معين، 
  .وهذا يدلّ على وحدة مصادر التلقي عندهمأينما اجتهت 

 لسرور، ـ البدعة  ـ >السنة< للعبدة، و>البيان<اهتمامهم الكبري مبجلة 
واجلة يف توزيعها وتروجيها بينهم وبني غريهمت واالستماد.  

بل !! !  حنن لسنا مجاعة، وليس لنا تنظيم وال قيادة: وبعد ذلك كلّه يقولون
لدنيا إنّ هذه ا<: فما أشبه مقولتهم هذه مبقولة املالحدة!! ! وجدنا هكذا صدفة

 وجدت هكذا >وبارئهاالدالة على خالقها <مبا فيها من غرائب وعجائب 
  .>صدفة

ه ليس لديهم تنظيم، وال مجاعة، وال ارتباط باخلارج، وال زعموا بأن ـ 7
ال <: سرور يثبت ذلك بقوله للشيخ مقبل الوادعي زالوا ينادون بذلك، وحممد

كْنتكُممب أننا مجاعة، وحنن نوايل كلّ مسلم، ليس لدينا تعص<.  
صاحل   اهللا بن الشيخ مقبل الوادعي للشيخ عبدانظر هذا الكالم يف رسالة 

  .العبيالن يف ملحق الوثائق
ه كتاب كتبه رجل جمهول ال نعرفه، قالوا ال تقرأوا هذا الكتاب ألن ـ 8

  . ال نقرأ إالّ للمشاهري املعروفنيـ بزعمهم  ـ وحنن
يتم الشباب على كتب ال تعرف أمساء كاتبيها سبحان اهللا، قرأمت ورب: قلت

، فكاتبها >صناعة احلياة<، و>املسار<، و>املنطلق<، و>ائقالعو< كقيقية، احل
املنعم   عبد<: ، أما امسه احلقيقي فهو>أمحد حممد الراشد<: امسه احلركي

  .ارات العربية، عراقي اجلنسية، مقيم بدولة اإلم>صاحل العلي العزي  بن
 حممد اهللا  الدكتور عبد<: امسه احلركي >وجاء دور اوس<وكاتب 

صاحب ، >نايف زين العابدين حممد سرور بن< :وامسه احلقيقي، >الغريب
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  207  فاعرفوھاالفتنةھيلقطبیةا

  .املنتدى اإلسالمي بلندن
 هامس، >الدعوة اإلسالمية فريضة شرعية وضرورة بشرية<وكاتب 

، وغري >اهللا عزام عبد<: وامسه احلقيقي، >الدكتور صادق أمني<: احلركي
  .هؤالء كثري

 كتبهم باألباطيل والترهات والتدليسات، علما بأنّ هؤالء قد مألوا
ه موثق مدلل عليه باألدلة والرباهني  فإنـ إن شاء اهللا تعاىل ـ خبالف ما ذكرت

  !!؟  والقرائن الصحيحة، فما لكم كيف حتكمون
ه ليس يف اليمن مشال والواقع أن... <: قال سلمان يف وصفه لليمن ـ  9
داه اإلسالم، وحاكمه الشريعة، وقدوته من واحد حلمته وسه ي، بل كلُّوجنوب

الصالة والسالم، ومبدأه التحاكم إىل اهللا والرسول، وال جيوز ألحد الرسول عليه 
  ها .>...أن ينفر أو ينفرد عن هذه القاعدة، أو خيرج عليها

 >اجلمهورية< يف بيان نشر يف جبمعية علماء اليمنوقال مصدر مسؤول 
نفى <: ، جاء فيهه1415 صفر 6اجلمعة ، الصادر يوم )9132(يف عددها 

مصدر مسؤول جبمعية علماء اليمن نفيا قاطعا ما رددته بعض اإلذاعات 
ووكاالت األنباء الفرنسية يف اليمن حول موقف علماء اليمن من احلزب 
االشتراكي اليمين، وما نسبه املراسل إىل دعوم باستبعاد االشتراكي من املشاركة 

  .يف السلطة
 أنّ بيان علماء >سبأ<ة األنباء اليمنية د املصدر يف تصريح لوكالوأكّ

اليمن الذي صدر يف ختام اجتماعام يوم أمس األول مل يطالب حبظر على 
  .زب االشتراكي اليمين من املشاركة يف السلطةاحل

البيان على ترسيخ احلرية وأضاف أن ه على العكس من ذلك، فقد نص

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  208 فاعرفوھاالفتنةھيلقطبیةا

ة حمافظات اجلمهورية ني مجيع أبناء الشعب اليمين، ويف كافَّوالعدالة واملساواة ب
اليمنية، وعلى نبذ الظلم واالستبداد، وضرورة االلتزام مببدأ التداول السلمي 

  ها .>لسلطةل
ادرة يوم اخلميس ـالص) 161( عدد >لـاألم<دة ـوجاء يف جري

أضرحة اهلامشي [فون يهدمون املقدسات املتطر<): ه3/4/1415(
  .والرئيس يأمر ببنائها].. عيدروس وزاوية اجليالينوال

  ها .>واملؤمتر بعد ستة أشهر... شتراكيأمينا عاما لإل >مقبل<
 وهي الناطقة باسم التجمع اليمين لإلصالح >الصحوة<وجاء يف جريدة 

تعليقًا للتجمع ه 1415 ربيع ثاين عام 3والصادرة يوم اخلميس ) 432(عدد 
تابع التجمع <: ى أحداث هدم األضرحة والقبور، قال فيهاليمين لإلصالح عل

الباسلة لإلصالح باهتمام كبري األحداث املؤسفة اليت وقعت يف مدينة عدن 
 من قبل بعض العناصر غري املسؤولة اليت تفهم يومي اجلمعة والسبت املاضيني

الدين فهما قاصرا، فتجعل من الفروع قضايا أساسية، بينما تتغافل عن 
  ...ألصول والقضايا اجلوهريةا

إنّ التجمع اليمين لإلصالح يستنكر ويدين بشدة هذه املمارسات 
 الدين وقيم اإلسالم، واليت ال هدف هلا سوى إثارة الفنت البعيدة عن جوهر

  ها .>...وشغل الناس، واتمع بقضايا هامشية
زب  مجعية علماء اليمن، مل تطالب باستبعاد احلـ يا سلمان ـ فها هي

االشتراكي من املشاركة يف السلطة، بل طالبت بضرورة االلتزام مببدأ التداول 
  .السلمي للسلطة
  جيعلون هدم القبور واألضرحةـ  بزعمهم ـ  أهل اإلصالحـ أيضا ـ وها هم
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 من القضايا الفرعية ال اجلوهرية، بل يقولون ـ  د من دون اهللاعباليت هي أوثان ت ـ
  .د عن جوهر الدين وقيم اإلصالحه بعيإن: عن هدمها

  !!؟  فهل هذه األقوال واألعمال من حلمة وسدى اإلسالم
  !!؟ وهل هذا هو احلكم باإلسالم والتحاكم إليه

  !!؟ وهل هذا هو االقتداء بالرسول عليه الصالة والسالم
:  يف الوجه األول>أحوال السودان< قال اجلربوع يف شريطه ـ 10

لناس إىل السودان وإعالن احلكم باإلسالم هنالك لذلك اشرأبت أعناق ا..<
بالسودان واحملاوالت القدمية على يد زعماء احلركات اإلسالمية أو على احلركات 
اإلسالمية هنالك وحماولتهم حلكم أو حماولتهم ألن حيكموا اإلسالم وأن حيكم 

  .البلد باإلسالم
لدعاة إنّ اإلسالم والسودان بلد عريق يا إخوة قدمي ال غرو أن قال بعض ا

  .دخله، ودخل تلك املنطقة قبل أن يدخل املدينة، وذلك يف بعثة احلبشة
ه فإنوالسودان معشر اإلخوة ليس مثله مثل غريه من البلدان األخرى، 

  .يعيش أنواعا من املعتقدات
  .وكفى أن يوجد به ما يقارب من مخسني طريقة للصوفية ال غري

  .م مباشرة بغمضة عني هنالكفليت شعري هل اإلسالم سيحك
إنّ اإلسالم ما أصبح له دولة يف املدينة وكيان إالّ بعد ثالثة عشر عاما من 

وجلّ، وحماولة توطيد قواعد احلكم هنالك  الدعوة إىل اهللا عز.  
الطرق الصوفية فقط ما يقارب من مخسني طريقة، ناهيكم : فالسودان

لة يف نفوس بعض الناس هنالك، عن القباب واألمور الشركية هنالك املتأص
ناهيكم عن النصرانية املختلطة بشعب السودان املسلم  . انتزاعها صعبفإنَّ
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  210 فاعرفوھاالفتنةھيلقطبیةا

 أنّ السودان ولألسف الشديد احتل ـ  أيضا ـ وتعلمون .هنالك النصراين
 مصريا، ولألسف الشديد احتالل بريطاين مصري، كما هي ا بريطانياحتالالً

ن تكون على منهاهجها التعليمية وغريها هي املناهج املدارس يف اخلرطوم اآل
  .>القطبية املصرية النصرانية

وقد قال البشري يف كلمة ألقاها يف حفل أقيم الفتتاح مقر الطريقة 
بعد أن قدم له مقدم احلفل ) ه18/10/1412( ليلة اجلمعة الربهانية الصوفية

 على أشرف املرسلني، سيدنا بسم اهللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم<: بقوله
د خامت األنبياء واملرسلني، باسم محممكُ{جلّ  ن قال فيهم املوىل عزنتمخ يأُر مة 

  .}وتؤمنونَ بِاِهللا رِنكَ املُنِ عنَوهنت ووفرعاملَ بِونَرمأْ تاسِلن لتجرِخأُ
اء مبايعة لك، وباسم شيخها ها إىل السمباسم هذه اجلموع اليت رفعت أكفَّ

ع ائه، باسم الركَّوأحب وباسم مريدي الطريقة الربهانية إبراهيم حممد عثمان،
وباسم السبحة، وباسم الآللوبا، والسجود، باسم القائمني، باسم ال إله إالّ اهللا، 

وباسم املذحبة، وباسم الركوة، باسم هؤالء مجيعا، باسم أخوايت الالئي بايعنك، 
فت هذه الساحة وهذه احلضرة وهذه احلولية، مت أخي الرئيس وشر تكرفهالَّ
  .>مت تكرفهالَّ

بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، <:  البشري فقالم قامثُ
د، وعلى آله وصحبه ومدنا حممن تبع والصالة والسالم على أشرف املرسلني، سي

  .جهم إىل يوم الدين
السيخ حممد عثمان عبده الربهاين، اإلخوة واألخوات  إبراهيم ابنالشيخ 

  أبناء الطريقة الربهانية، السالم عليكم ورمحة اهللا تعاىل وبركاته،
اهإنرفع  حلظات سعيدة أن نقف يف هذه الليلة املباركة ليلة اجلمعة حيث ت
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  211  فاعرفوھاالفتنةھيلقطبیةا

لكرمي الذي التقى فيها األعمال إىل اهللا سبحانه وتعاىل، أن نلتقي مع هذا اجلمع ا
حمبما ة يف اهللا سبحانه وتعاىل، مل جتمعهم أمور دنيوية، وال مكاسب زائلة، وإن

ي يف هذه الليلة ين أحيفإناجتمعوا على كلمة ال إله إالّ اهللا حممد رسول اهللا، 
د عثمان عبده، وأحيذكرى الشيخ حممي مريديه، ي ابنه الشيخ إبراهيم، وأحي

ا قدموه خدمة للدين بنشر التعاليم، وتنبيه ميهم مجيعا لوتالمذته، أحيوطلبته، 
ة ومن غريهم، إىل الطريق السديدالغافلني، من أبناء هذه األم..  

إني كلّ أبناء الطرق الصوفية وشيوخها، على نا يف هذه الليلة املباركة حني
عن طريق مشاخينا نسودالقد دخل اإلسالم إىل ال .موه خدمة للدينما قد 

  ها .>..مشايخ الطرق الصوفية
ا أقوال وأفعال حسن الترايبهذا بعض من أحوال وأقوال رئيس البالد، أم 

، )1( املخالفة لصريح الشرع، فال ختفى على كلّ منصفـ  الرجل الثاين يف البالد ـ
ن جبهة ي الدعوة إىل وحدة األديان السماوية، وتكوي اجلميع قام بتبنيكفي أنَّ

  .حملاربة العلمانية والالدينية
وسأقوم هنا بنقل بعض عناوين ومقتطفات من الصحف الصادرة يف السودان 

  :وغريها، واليت قامت بتغطية أحداث تلك املؤمترات املتكررة، فمن ذلك قوهلم
واد هللا يف األعايل وعلى األرض السالم، يف أرض ... مرحبا بالبابا<

القوات املسلحة منرب الرأي . ها .>ة للحريات الدينيةالة تامالتسامح الديين كف
  .م1993 فرباير 10، املوافق ه1413 شعبان 18األربعاء 
  ؛اخلرطوم تستقبل الباب وسط احتفاالت حاشدة<و

وسط احتفاالت حاشدة استقبلت اخلرطوم أمس الباب يوحنا بولس الثاين، 
                                   

  .»الصارم املسلول يف الرد على الترايب شامت الرسول«انظر بعضا من تلك املخالفات يف كتاب  )1(
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ى رائية الكاثوليكية باخلرطوم، وأدوعقب وصوله مطار اخلرطوم توجه إىل الكاتد
كما التقى برجال الدين  .فيها الصالة، وخاطب حشود اإلخوة املسيحيني

 العلماء يف وراإلسالمي واملسيحي بسفارة الفاتيكان باخلرطوم وأكّد على د
  .ترسيخ مبادئ التسامح الديين واالنسجام بني معتنقي الديانات السماوية

 إىل الساحة اخلضراء حيث احتشدت أعداد كبرية من م توجه سيادتهومن ثَ
ل أداء الصالة ترنيم وأدعية وقد ختلَّ . املسيحيني ألداء الصالة مع البابااإلخوة

هذا وقد  .تنادي بالسالم واخلري للسودان، كما وقدم وعظًا أثناء تأدية الترانيم
 شعبان 20يس القوات املسلحة اخلم. ها  .>قدمت مطرانية اخلرطوم هدية للبابا

  .م1993 فرباير 10، املوافق ه1413
 السودان احلديثه ا  .>ة والسالمزيارة البابا رحيق للمحب<: وقوهلم

  .م1993 فرباير 10، املوافق ه1413 شعبان 18 األربعاء ـ  الرأي ـ
  .املصدر السابقه ا  .>إىل مساحة البابا يف أرض السالم<: وقوهلم
لون ثالثني دولة، مخسمائة شخص ميثِّحوايل  )1(وقد حضر املؤمتر<: وقوهلم

لني ألكثر من مخسني كنيسة وخنبة من قيادات ورموز املسلمني واملسيحيني، ممثِّ
ة النور جملَّه ا  .>سات وهيئات دينية وطرق صوفيةومنظمة إسالمية، ومؤس

  ).6(ص ه 1415 الصادرة يف رجب عام ـ اليمنية ـ اإلسالمية
 تليت بعد ذلك مثّ.. ؤمتر بقراءة من القرآن ايدئ املدوقد ب<: وقوهلم

ما <: ا قالهم ومـ املطران كابوتشي ـ وقد تكلم يف املؤمتر ..آيات من اإلجنيل
أروع املكان الذي مجعنا، حنن إخوة، حنن أبناء األسرة الواحدة، ال متييز وال 

                                   
 مجادى األوىل )6 ـ 4(يف فترة من . >جملس الصداقة الشعبية العاملية<عقد يف املؤمتر الذي  )1(

  .م1994 أكتوبر 10 ـ 8، املوافق ه1415
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فهذا هو املهم، ، )1(تفريق بني األديان، ال يعنيين ماذا تدين، ما دمت تعبد اهللا
أحسنكم أخالقًا وأنفعكم لوطنه هذا هو املهم، تضافرت جهود الديانتني 

 مجادى األوىل 16 اخلميس ـ اليمنية ـ الصحوةه ا .>...اإلسالمية واملسيحية
  .م20/10/1994، املوافق ه1415

                                   
)1( ا من كان أن يعبد اهللا على غري دين اهللا الذي ختم به الديانات كلّها، والال جيوز ألحد كائن =  
 الذي ختم اهللا به rاهللا  عبد  حملمد بنجيوز ألحد أن يتبع أحدا من رسل اهللا بعد إرسال اهللا   =

ومن يبتغِ غَير اِإلسالَمِ دينا فَلَن يقْبلَ منه وهو في اآلخرة من {: قال تعاىل. الرساالت كلّها
رِين{: وقال تعاىل). 85: (عمران آية  سورة آل}اخلَاسأَورلْسناكل اسِلنر والًسِهللااى بِفَكَ و 

اهِش{: ، وقال تعاىل)79: ( سورة النساء، آية}يدوا أَمرلْسنةًافَّكَ الَّ إِاكل اسِلنب ا شري
وناذ{: وقال تعاىل). 28: ( سورة سبأ، آية}يرهالَّو ي أَذرلَسر ولَساهلُ بِهدى واحلَينِد ق 
لهِظْيرهلَ علِّ كُينِى الدهلَ ورِ كَواملُه قَ{: وقال تعاىل). 9: ( سورة الصف، آية}ونَكُرِشوا لُات
 ين دونَيند يالَ وهولُسر و اُهللامرا ح مونَمرح يالَ ورِ اآلخمِوالي بِالَ واِهللا بِونَنمؤ ي الَينذالَّ

:  سورة التوبة، آية}ونَراغ صمه ود ين عةَيزوا اجلطُعى يت حابتوا الكوت أُينذ الَّن مقاحلَ
)29.(  

 تئْا جِمبِي ووا بِنمؤي و اُهللاالَّ إِهلَ إِ الَنْوا أَدهشى يت حاس النلَاتقَ أُنْ أَترمأُ<: rوقال 
رواه . >ى اِهللالَ عمهابسحا وهقِّح بِالَّ إِمهالَومأَ ومهاَءمي دنوا ممص عكلوا ذَلُعا فَذَإِ، فَهبِ

 ن مدحي أَ بِعمس ي الَهدي بِدمح مسفْي نذالَّوr :>وقال  ).1/52(مسلم يف صحيحه 
هذاُأله مةي ،هوديالَ ون صانِرثُي ،مي موتلَ ومي ؤمالَّ بِني أُذرلْسبِت انَ كَالَّ، إِهم ن 
 نَّ أَو لَهديي بِِسفْي نذالَّوr :>وقال  ).1/134(رواه مسلم يف صحيحه . >ارِ النابِحصأَ
مى وسrَانَ كح ا ميا وسعنْ أَالَّ إِهي تب3/387(رواه أمحد يف املسند . >ينِع.(  

 ناسخ جلميع r به نبينا حممد وقد أمجع العلماء قاطبة على أنّ دين اإلسالم الذي بعث اهللا
الديانات اليت قبله، وأنّ مه جيوز ألحد أن يعبد اهللا بغري شرع اهللا الذي أنزله على ن اعتقد أن

  .ه كافر ال يقبل اهللا منه عدالً وال صرفًا يوم القيامة أنrاهللا  عبد خامت رسله حممد بن
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اهللا الترايب األمني العام  الدكتور حسن عبدومن جهته دعا <: وقوهلم
يب واإلسالمي الذي خاطب املؤمتر إىل إقامة نظام ديين عاملي للمؤمتر الشع

وإجياد آلية متثل املسلمني واملسيحيني بوضع ميثاق للتوحيد وسد الطريق أمام 
 والتوسع اإلمربيايل، واهليمنة وفرض ون الدين يف تأجيج الصراعات،الذين يستغلُّ

قامة أمم متحدة، وجملس أمن ية إودعا إىل أمهِّ .الالدينية اليت تسود العامل اآلن
  .جديد، ال يقوم على حق الفيتو وهضم حقوق الشعوب

وأضاف أنّ أصل األديان كلها واحد وجيب أال يكون هناك صراع بني 
املسلمني واملسيحيني، وال بني البيض والسود، ما دام جيمعهم مصري وإله 

  ها .>واحد
فعال الشنيعة وما ذكرت هنا هو غيض من فيض من تلك األقوال واأل

واملخالفة صراحة للكتاب والسنقام هؤالء ة، ومع ذلك كله، ة وإمجاع األم
حسن <ومنظِّرها ، >عمر البشري< السياسيون مبدح حكومة السودان وقائدها

  :، ومن ذلك>الترايب
: >الصحوة يف نظر الغربيني< يف شريطه قول سلمان العودة

  . السوداناإلسالم ينتصر يوما بعد يوم يف...<
على الصعيد االقتصادي تق  إلغاء الربا يف مجيع البنوك، ومع ذلك حقَّم

ق استغناء قه منذ سنني طويلة، وحقَّاالقتصاد السوداين ارتفاعا يف املعدالت ما حقَّ
  ..عن مجيع املعونات

 زراعة الذرة، أو السكر، أو القمح وحقّق انتصارا على صعيد الزراعة سواًء
وأنتم تعلمون اليوم أنّ السكر السوداين يباع حىت يف هذا البلد، ويف ا، أو غريه

نا إضافة إىل أن.. مجيع البقاالت، جتد السكر السوداين يباع وبأسعار منخفضة
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ا، وتستغل نتخوف من األصابع اإليرانية اليت تعمل داخل السودان، وتبذل جمهود
 .. الصادقة يف دعوا إىل اإلسالمختلى املسلمني مجيعا عن هذه احلكومةالذي 

هل ميلك  استعدادا أن مينح اإلسالم فرصة ليجرب، ـ  أي ذنب ـ إالّ أنه ليس لديه
اإلسالم حلوالً يف عهد عمر البشري كما كان ميلك حلوالً يف عهد عمر 

  ها .> ليس لدى الغرب استعداد أن جيرب ذلك؟ اخلطاب أم ال بنا
:  عن الترايب>حقيقة التطرف<: وقول سلمان العودة يف شريطه

 ـ وهو مراسل إلحدى الصحف األمريكية يف الشرق األوسط ـ يقول موريف...<
إنه منظر إسالمي فذ، لكنه أصويل، <: يف السودانيقول عن أحد زعماء اجلبهة 

أصويل يعرف جيدا كيف يستغل الظروف ويستخدمها لصاحله، وهو قادر على 
 ويرضى مبهادنة ـ قادر على التأقلم مع الواقع: األلفاظالحظ  ـ التأقلم مع الواقع

  .>...األنظمة بدون أن يتخلى عن مطالبه
ال أحد يستطيع أن ميدح الترايب وال غريه بأفضل : أوالً<: قال سلمان
  .>من مثل هذا الكالم

 العدد اخلامس والعشرون، الصادر >ةالسن< تهوقول حممد سرور يف جملّ
حق للسودان يف <: ، حتت عنوان)23 ـ 21ص (ه 1413م يف ربيع الثاين عا

ة كلّ داعيةذم<:  
ال يهدأ هلا بال وال يقر هلا قرار وهي ترى دولة جماورة مصر مبارك <

من أجل إسقاط  وهذا اهلدف يتلخص يف سعيهم احلثيث ...حتكم كتاب اهللا
لنظام ، وعودة نظام األحزاب الفاسدة، أو ااحلكومة اإلسالمية يف السودان

العسكري اجلاهلي املستبد...  
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فإنّ هذه احلملة الشرسة ضد السودان سببها حتكيم : وقصارى القول
  ...النظام السوداين لإلسالم

، فقد نصرها اهللا سبحانه وتعاىل على قوات وألنّ هذه الدولة إسالمية ـ
  ...قرنق

ها دولة إسالمية، فقد خلصت السودان من نظام األحزاب وألن ـ
اين ال يأتيه الباطل من بني يديه ة على منهج ربعلمانية العميلة، ومجعت األمال

  .وال من خلفه
ها دولة إسالمية فلقد انتعش االقتصاد السوداين، واختفت السرقة، وألن ـ

  ..كانت تستوردهوأصبحت السودان من الدول املصدرة للسكر الذي 
لقد .. منقادة للشرق أو للغربها دولة إسالمية فلم تعد السودان وألن ـ

 هللا جل  مستقلة متحررة ال سلطان عليها إالَّـ واحلمد هللا ـ أصبحت السودان
  ها .>..وعال

 :حني يقول البشريصنع بذلك املدح والثناء غري الواقعي، نماذا : أقول
>إنأبناء الطرق الصوفية وشيوخها على ما ي كلَّنا يف هذه الليلة املباركة حني 
موه خدمة للدين، لقد دخل اإلسالم إىل السودان عن طريق مشائخنا قد

  .>مشائخ الطرق الصوفية
وحني نقرأ ما نقلته الصحف حول املؤمترات اليت تدعو إىل وحدة األديان، 

تها السودان ودعت إليهاواليت تبن.  
ال جتد يف مباحث العقيدة <: وحني نقرأ من أفكار الترايب املنحرفة كقوله

ها صالا ونسكها وحمياها ومماا عن الفن، كأنّ التوحيد جيمع احلياة كلَّا حديثً
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مباحثنا العقدية اإلسالمية مباحث فقرية، وليست  الواقع أنَّويترك الفن، ولكن 
  .)1(>مباحث توحيدية

ي، آخذ  طبـ  أي األمر بغمس الذبابة إذا وقعت يف اإلناء ـه أمر إن<: وقوله
  .)2(> وال أجد يف ذلك حرجا البتةrفر، وال آخذ بقول الرسول فيه بقول الكا
ن علينا أن نعيد إليه اعتباره، كأصل له ا املصدر الذي يتعيأم<: وقوله

  .)3(>...مكانته ودوره، فهو العقل
نعمل إذا رأينا أن نأخذ من كلّ الصحابة أو ال نأخذ، قد جني <: وقوله

 مصلحة، نتحفظ فيه، هى حديثًا عنده فيتنقيح جديد، نقول الصحايب إذا رو
  .ونعمل روايته ودرجة ضعيفة جدا

 مصلحة، نأخذ حديثه بقوة أكثر، وميكن هوإذا روى حديثًا ما عنده في
4(>نة يف صدق الروايةتصنيف الصحابة مستويات معي(.  

وهي اليوم تشهد جتارب جديدة يف ثورة إميان ..<: قوله يف ثورة اخلميين
 أروع مناذجها يف الثورة اإليرانية وس تنقلب ثورة قوة يف الواقع، ولعلَّيف النف

جتديد الفكر . >..اإلسالمية، اليت نسمع قصتها ونعيش عربا هذه األيام
  ).203(ص  اإلسالمي

                                   
  .نقالً عن حماضرة ألقاها يف اخلرطوم )1(
  . عن حماضرة ألقاها يف اخلرطومنقالً )2(
  ).26(جتديد الفكر اإلسالمي ص  )3(
  .>قضايا فكرية وأصولية وحديثية<: عن حماضرة له بعنوان )4(

وكالمه هذا موافق لكالم الرافضة، حيث ال يرون عدالة الصحابة رضوان اهللا عليهم، وهذا 
ة كلهم عدولة واجلماعة، من كون الصحابخمالف لكالم ومعتقد أهل السن.  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  218 فاعرفوھاالفتنةھيلقطبیةا

ه يف إطار الدولة الواحدة والعهد الواحد جيوز  أن أقول إنوأود<: وقوله
  .)1(> دينهللمسلم كما جيوز للمسيحي أن يبدل

 يكاد يكون ضرب يف ـ أي الدف واآللة الوترية ـ وكالمها...<: وقوله
اهلواء، الدف واآلالت والعزف والصفارة واملزمار ليست كلها إالّ آالت 

  .وذبذبات يف اهلواء
  .وهذه حماوالت اصطناعية وهو فقه فين اصطناعي

اجلنةة الذي يدخلون به هو باب الفنانني يف قد يكون باب اجلن...  
ه فاجلمهور املسلم يف ممارسته الصوفية، ويف مدائحه ويف فنونه الشعبية، لعلَّ

  .)2(>...أقرب إىل فطرة التدين الفين، أو الفن الديين
وحني نقرأ بعضا من فقرات نص مبادرة احلكومة السودانية للسالم مع 

الثقايف والعرقي ع واالعتراف بالتن<: املتمردين يف اجلنوب، حيث جاء فيها قوهلم
  .والديين للسودان

  .توزيع عادل للثروة ومشاركة عامة يف السلطة ـ
السودان قطر واحد متنوع األعراق والثقافات، وجيمع بني أهله العديد  ـ

  .من العادات املشتركة واملواطنة واألخوة وحب الوطن
ائية، استثناء املناطق ذات الغالبية غري املسلمة من تطبيق الشريعة اجلن ـ

  .واعتماد العرف كمصدر للتشريع
 عليه بناء الوحدة الوطنية وتتخذ تعترب املواطنة هي األساس الذي يتم ـ

                                   
  . ألقاها يف جامعة اخلرطوم>حتكيم الشريعة<: عن حماضرة له بعنوان )1(
  . ألقاها يف جامعة اخلرطوم>حتكيم الشريعة<: عن حماضرة له بعنوان) 2(
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ي املناصب الدستورية والتنفيذية والتشريعية والوظائف التنفيذية األخرى دون لتولِّ
  .النظر إىل الدين أو العرق أو اجلنس

ة لشعائر والدعوة والتبشري لكافَّل حرية االعتقاد والعبادة وإقامة اتكفّ ـ
ه ا .>...نني واحترام األديان ورموزهااملواطنني، وتسعى الدولة لتوقري املتدي

  .م11/11/1992بتاريخ ) 5097(جريدة الشرق األوسط عدد 
أحوال <وحني نسمع مادح السودان اجلربوع وهو يقول يف شريطه 

..  طريقة للصوفيةوكفى أن يوجد ما يقارب من مخسني ..<: >السودان
ناهيكم عن القباب واألمور الشركية هنالك املتأصلة يف نفوس بعض الناس 

  .>..ناهيكم النصرانية املختلطة بشعب السودان املسلم هنالك النصراين.. هنالك
وهل هذه هي !! ؟ ةفهل هذا يا سرور ويا سلمان حتكيم الكتاب والسن

؟  عونالدولة اإلسالمية اليت تنشدون وهلا تد!!  
اين الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه وهل هذا هو املنهج الرب

 هذا هو تصويركم  أو أنَّ؟ والذي مجعت احلكومة السودانية السودانيني عليه
  !!؟ لإلسالم وتطبيقه

وأصبحت السودان ... قد انتعش االقتصاد السوداينلف<: ا قول سروروأم
للسكر الذي كانت تستوردهرةمن الدول املصد ...<.  

 السكر السوداين وأنتم تعلمون اليوم أنَّ...<: وزيادة سلمان عليه بقوله
  .>...يباع حىت يف هذا البلد ويف مجيع البقاالت

وإالّ فالواقع يشهد خبالف  ـ فعلى فرض تصديقهما والتسليم هلما مبا قااله
ما هو مثرة من مثار على أنّ ذلك إن فانتعاش السودان اقتصاديا ليس دليالً ـ  ذلك

تطبيق السودان لإلسالم، وحتكيمه بل هذا قد يستوي فيه السودان وغريه من 
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  .البلدان األخرى كدول أوروبا وأمريكا واليابان وغريها
وألنّ هذه الدولة إسالمية، فقد نصرها اهللا سبحانه <: ا قول سروروأم

  .>...وتعاىل على قوات قرنق
إنّ الدين مل يكن سببا يف الصراع الدائر يف ...<: ل الترايبفيكذبه قو

دا أنّ هذا املؤمتر السودان، رغم املزاعم عن االضطهاد الديين وعدم املساواة، مؤكِّ
) 29(جريدة املستقلة عدد . >العاملي جاء تأكيدا على أنّ اخلالف ليس دينيا

 17، املوافق ه1415دى األوىل  مجا13السنة الثانية، والصادرة يف يوم االثنني 
  .م1994تشرين األول /أكتوبر

ا قول سلمانوأم :>ه ليس لديه استعداد أن مينح اإلسالم فرصة إالّ أن
ليجرب، هل ميلك اإلسالم حلوالً يف عهد البشري كما ميلك حلوالً يف عهد عمر 

  .>؟ بن اخلطاب أم الا
 بعضا من ـ  لقارئأخي ا ـفما أملك أن أقول له بعد أن ذكرت لك 

 ارصبى اَألمع تا الَهنإِفَ{: كما قال تعاىلاحنرافات القوم، ال أملك إالّ أن أقول 
كْلَون تعلُى القُمالَّوب تي في الصورِد{ .ن جيرؤ على أن يشبه عمر وإالّ فم

  !؟  الراشد عمر بن اخلطابالبشري بالفاروق واخلليفة 
ا تعجب منه، إذ أولئك مي أعجب أكثر م فإنـ رئأخي القا ـ وإن تعجب

ار بأنَّيصر مبادئهم كذا وكذا، وحكومتهم قائمة على حون ويصرخون ليل 
كذا وكذا، وفهمهم لإلسالم على حنو كذا، وهؤالء مستميتون يف الدفاع عنهم، 

 ونَهقَفْ يونَادكَ ي الَمِو القَِءالَؤها لمفَ{بل مستميتون يف تزكيتهم فسبحان اهللا 
حيثًاد{ز ولو طارت<: هم سائرون على مبدأ أم أن؟ >عن!!  

  :مقومات فقه الواقع<: قال ناصر العمر يف فقه الواقع ـ 10
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  .التأصيل الشرعي ـ
ص فيه إىل كثري من الفنون، صختفيحتاج امل... سعة االطالع وجتديده ـ

و العلوم االجتماعية، كالتاريخ، أو  العلوم الشرعية كالعقيدة، والفقه، أسواًء
  .جرا وهلم ،العلوم املعاصرة كالسياسة واإلعالمية

 فسينعكس إليه، حيتاج امم غريها أو العلوم هذه من علم أي يف رقص وإذا

  .عليها واحلكم األحداث وتقومي الواقع، فقه على قدرته على سلبا ذلك
 لذا ..جديد، كلّ يف والبحث املتابعة ىعل فائقة قدرة إىل حيتاج العلم فهذا

 أحوال ودراسة األحداث، متابعة يف يكلُّ ال دأب لديه يكون أن املتخصص يلزم

 فهم يف وقدرته حتصيله على رأثَّ الزمن من فترة عنه انقطع فلو والشعوب، األمم

  ..وتقوميها األحداث جمريات
 كتب السلف، سري وية،النب ةالسن وتفسريه، القرآن :الواقع فقه مصادر ـ

 كمذكرات السياسية املصادر السنن، وفقه التاريخ دراسة والفقه، العقيدة،

 السياسة، خفايا عن تتحدث اليت والكتب الدولية، العالقات وسياسة السياسيني،

 األمم ومنظمة وامليكافيلية، األمم، لعبة ككتاب الدولية املنظمات ودور وأساليبها،

 واالت، كالصحف، اإلعالمية، واملصادر األمن، وجملس مم،األ وعصبة املتحدة،

 والتلفزيونات، واإلذاعات، العاملية، األنباء وكاالت ونشرات والدوريات،

  .> خلا  ...والوثائق واألشرطة،
 من فجزء< ):44( ص >األنبياء علم هكذا< كتابه يف العودة سلمان وقال

 يف التوحيد عقيدة إنسان ألي تشرح أن عتستطي حبيث العقيدة، يف اليسر ،اليسر هذا
  .>...حنوها أو دقائق عشر

 عقيدة ـ أتباعهم عن فضالً ـ اإلسالمية اجلماعات زعامات علّمت هالّ :أقول
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  .دقائق عشر يف التوحيد
 دقائق عشر يف أقول ال التوحيد، عقيدة اإلسالمية اجلماعات شبيبة متعلَّ أو

  .سنوات عشر يف أقول بل قلت، كما
 هممتعلَّ هل ـ سلمان يا صنعت فماذا انتهى، قد األفغاين اجلهاد هو فها

 عقيدة على ذلك بعد أصبحوا وهل ؟ األفغاين اجلهاد طيلة التوحيد، عقيدة

  !!؟ التوحيد
 ومجاعة التبليغ ومجاعة التكفري ومجاعة املسلمني اإلخوان مجاعة هم ها بل

 يا تزعم كما دقائق عشر يف وعلمتهم عقائدهم صححت هل .خلا  ..الترايب

  !!؟  سلمان
 يطوفون واإلسالمية العربية البلدان بعض يف املسلمني جهلة بعض همها بل

 عقيدة أتباعك همعلم أو علمتهم فهالَّ بأصحاا، ويستغيثون هلا ويذحبون بالقبور

  !؟ دقائق عشر يف التوحيد
 ال واإلسالمية، يةالعرب البلدان من كثري يف املنتشرة الصوفية الطرق هذه بل

  .دقائق عشر يف التوحيد عقيدة مهملتعلِّ إليهم ذهبت فهالَّ ة،الضالَّ طرقهم على زالوا
 وليقل دقائق، عشر يف الواقع فقه الناس علِّم :العمر لناصر ـ سلمان يا ـ قل بل

  .لمت وال تكلُّ ال عمرك طيلة التوحيد عقيدة الناس علّم وأنت :لك هو
  !!؟ التوحيد عقيدة تعلّم من أهم ـ عندكم  ـ الواقع فقه تعلُّم أنّ أم

!!!  
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 يدي بني املريد ا ديتقي وتعليمات ملريده، الشيخ تربية يف مبادئ للصوفية
  .>غاسله يدي بني كامليت الشيخ يدي بني كن< :قوهلم منها شيخه،

 الشمس إنّ اإلمام لك قال إذا< :مقوهل وهو املبدأ، هلذا مشابه مبدأ وللرافضة
  .>غائبة :فقل السماء، كبد يف وهي غائبة

 يف غرسوا حيث املبدئني، هذين أتباعهم مع السياسيون هؤالء سلك وقد
 علينا، أثنوا كيف تروا أمل< :هلم قائلني معهم، املشايخ بأنّ ومريديهم أتباعهم أذهان

 اخلطابة، من ومنعونا أوقفونا حينما نلك !!؟ والدعاة بالعلماء بوناولقَّ وأطرونا،
 قبل من عليهم الواقعة الضغوط بسبب ذلك كان إمنا واحملاضرات، والتدريس،

  .>احلكومة
 على يطلقون كانوا حيث وأتباعه، >جهيمان< يقوله كان مبا أشبه وهذا

 الشيخ إنّ< :خالفهم أو تبعهم نمل يقولون وكانوا ،>احلديث أهل<:أنفسهم
 إىل يذهب أن إالّ عليه فما ذلك يف شك نفم وفينا، منا معنا، باز بن يزالعز عبد

  .>خريا علينا سيثين هفإن !!؟ احلديث أهل يف تقول ما شيخ، يا :له قائالً الشيخ
  .الرافضية الصوفية التربية هذه أخبث ما اهللا، سبحان :قلت
 !!؟ مشاخينا زاهةون وصدق نتدي يف طعن املقولة وتلك القول هذا يف أليس
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 وكتمانه وحماربته، احلق، وطمس وتأييده، ونصرته، الباطل، إظهار نسبة فيها إنّ بل
  .إليهم

 قاله اموم هؤالء، يقوله امم إليك أنرب اإن اللهم ،وحبمدك اللهم فسبحانك

  .أولئك
 ينسبوا مل لو إذ املقوالت، تلك يقولوا أن إالّ هلؤالء سبيل ال هأن خيأُ واعلم

 كلّ وألمكن أحد، تبعهم ولَما وانفضح، أمرهم التضح ؛العلم أهل إىل أنفسهم

 .أحد ال :قالوا فإن !!؟ عليه أنتم ما على يوافقكم العلم أهل من من :يقول أن أحد
 مينعهم ولكن وفالن، فالن معنا :يقولوا أن إالّ هلم فما ضالهلم، وبان أمرهم، افتضح

  !!سلطانال خشية التصريح من
 والتربية الصوفية، والتربية التربيات، هذه بني فرقًا رأيت هل الكرمي، أخي

  !!! ال اللهم !!؟ الرافضية

!!!  
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 الشباب، إخواين وبيد بيدي يأخذ أن القدير العلي اهللا إىل هأتوج اخلتام، ويف

  .ـ آمني اللهم  ـ ويرضاه اهللا هحيب ما لكلِّ ؛تناالَّوو تنا،وعام ودعاتنا، ومشاخينا،
 الدنيوية، واألمور الدينية، األمور يف اخلري من فيه هم امبِ اهمإي رامذكِّ

 الصاحل السلف منهج على كبارا، أئمة فضالء، علماء هلم أهي قد اهللا أنَّ وليعلموا

 دعة،مبت ليسوا ـ اهللا شاء إن ـ مصلحني صاحلني ةالَّو هلم وهيأ دعوى، ال حقيقة

  .مسلمون هم بل كفارا، يكونوا أن عن فضالً
 األعالم علمائهم أيدي يف أيديهم يضعوا أن ةخاص والشباب ةعام ةاألم فعلى

 بنيمتأد منهم، علموا مبا عاملني الصحيح، علمهم من ناهلني ـ العلماء كبار كهيئة ـ

  .العلية منزلتهم هلم رينومقد ألعراضهم، حافظني بأدم،
 السر يف هلم ناصحني ـ وتعاىل سبحانه ـ اهللا طاعة يف أمرهم ةالَّلو طائعني

  .واإلصالح الصالح سبل سالكني لوائهم، حتت الكلمة مجع يف ساعني والعلن،
 النعيم، من فيه أنتم امبِ فاستمتعوا عزيز، الكمال بأنّ إخوتاه ـ أيضا ـ واعلموا

 ويف نفوسنا يف الدين إلقامة إخوتاه، مجيعا ولنسع قه،وتوفي فضله من املزيد اهللا واسألوا

 ـ احلمد وهللا ـ املسلمة الدولة هذه ظلّ يف القومي الصحيح بالطريق ؛جمتمعنا ويف بيوتنا،
 فاقد ألنّ بالدها، يف تفلح مل واليت ـ إلينا وفدت اليت والفرق اجلماعات تلك نابذين

 الدعوة ةأئم سلكه الذي القومي باملنهج كسولنتم ظهريا، خلفنا ـ يعطيه ال الشيء
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  .ـ والعباد للبالد اخلري فيه امل منهم احلي فّقوو وثبت تهم،مي اهللا رحم ـ النجدية
 ـ احلمد وهللا ـ البلد هذا يف والعلماء الصاحل، السلف منهج هو املنهج هذا فإنّ

 الصراط هذا عن بواتتنكَّ أن اهللا فاهللا حمافظون، وعليه له تناالَّوو سالكون، له

  .باهللا إالّ قوة وال حول وال كربى، خسارة فتخسروا وأهله، املستقيم
  .والدنيا الدين يف فتنة هي أهله منازعة بأنّ إخواين واعلموا
 فيما الوالة وال رأوه، فيما ننازع فال واألمراء، العلماء هم هنا أمرنا وأولوا

 ولنجعل ،>نفسه قدر عرف امرًء اهللا حمر< :لنفسه منا كل ليقل بل اختذوه،

 واحللم، واإلميان، العلم أهل الصفوة، همفإن علماءنا، أمرنا والة وبني بيننا الرسل

  .والبصرية البصر وأهل
 إلفساد ساع من وكم ودنيانا، ديننا بسبب حمسودون بأنا إخوتاه ولنعلن

 ما عليه مفوتني حازمة ة،صادق وقفة املفسدين احلاسدين وجه يف فلنقف علينا، ذلك

  .دنيانا لنا وتبقى ديننا، لنا ليبقى ؛يريد
 سيد على والسالم والصالة العاملني، رب هللا احلمد أن دعوانا آخر وليكن

  .آمني أمجعني، وصحبه وآله ,اهللا عبد بن حممد املرسلني،

  االثنني ليلة منه الفراغ مت
  ه1415 لعام اآلخر ربيع شهر من عشر الثاين

!!!  
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  5......................................................مقدمة الطبعة الثانية ♦
  7...................................................مقدمة الطبعة األوىل ♦
♦ 8........................................الفروق بني الدعوات الباطلة والدعوة احلق  
  10..............................................................تعريف السلف ♦
  10..................................................ذكر بعض املؤلفات السلفية  ♦
  11......................................................... وأصوهلامجاعة التبليغ ♦
  11.................................................................همكلمة سر ♦
  12...................................... عند مجاعة التبليغحتقيق الكلمة الطيبةمعىن  ♦
  13....................................فضائل وعلم مسائلإىل علم علم تقسيمهم ال ♦
  14........................................ باملعروف ويهم عن املنكركيف أمرهم ♦
  15......................................................مناذج لتأويالم الفاسدة ♦
  21...................................................)متهيد(وقفة تذكريية  ♦
  23......................................................................القطبية ♦
  23..........................................................تهماسم مجاع ♦
  25..........................................................غاية اجلماعة ♦
  30............................................القطبية لتحقيق غايتهموسائل  ♦
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  30..............................................بيان الوسائل على وجه االختصار ♦
  30.................................................................كلمة سرهم ♦
  32......................................بيان موقف السلف من األلفاظ املة ♦
  33...........................................بيان تلك الوسائل على وجه التفصيل ♦
  34..............................................العدل واإلنصاف: الوسيلة األوىل ♦
  35. ضمن كتاب ضوابط رئيسة يف تقومي اجلماعات اإلسالمية للزيدهذه الوسيلةمناقشة  ♦
  36...............................................................الضابط األول ♦
  36................................................................الضابط الثاين ♦
  40...............................................................الضابط الثالث ♦
  46...............................................................الضابط الرابع ♦
  47..............................................................الضابط اخلامس ♦
  48......................................العدل واإلنصاف: مناقشة الضابط اخلامس ♦
  63.................................وقاداأقوال القطبية يف اجلماعات اإلسالمية  ♦
  68..األفكار واألقوال واألفعال الغريبة عند مجاعة اإلخوان املسلمنيفصل يف ذكر بعض  ♦
  73...................موقف مجاعة اإلخوان املسلمني من األحزاب العلمانية وغريها ♦
  76................... ينصب منهجا ومهيا مث يقوم مبحاربتهناصر اجلليل لعزيز بنا عبد ♦
  79............القطبية جيعلون اخلالف بني اجلماعات اإلسالمية من باب خالف التنوع ♦
  91................. يف نظر هؤالء السياسينيحكم االنتماء إىل اجلماعات اإلسالمية ♦
  93.........................................................نصيحة جمرب ♦
  95.....................................................أمراض التنظيمات السرية ♦
  97...............................................التنظيم والبيعة عند القطبية ♦
  105..................................................إرهاصات خروجهم ♦
  105.......................................تكفريهم احلكام قاطبة: اإلرهاص األول ♦
  ................................112ييجهم للعامة على والة األمر: اإلرهاص الثاين ♦
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  114............................مناقشة أدلة القطبية يف اإلنكار العلين على الوالة ♦
لتهم عند العامة طعنهم يف العلماء والتهوين من شأم، ومرت: اإلرهاص الثالث ♦

  120...................................................................واخلاصة
  123................................تعريفه ومناقشته: فقه الواقع: الوسيلة الثانية ♦
  130......................إنّ اإلمام املبايع واملطاع إمنا هو إمام العامة: اإلرهاص الرابع ♦
  133............ اجلماعات اإلسالميةتماازعمبايعة  بوجوب قوهلم: اإلرهاص اخلامس ♦
  133.. السابقة واليت خرجت على حكام عصرهاحركاتلدراستهم ل: اإلرهاص السادس ♦
  135.................................. هيئة كبار العلماءطعنهم يف: اإلرهاص السابع ♦
  137.............لدفاع عن احلقوق الشرعيةلجلنة إعالم عن تكوين : اإلرهاص الثامن ♦
  139...............................مناقشة نشرة أصدرها الناطق الرمسي لتلك اللجنة ♦
  149...................................موطن خروج القطبيني وترتيبام لذلك ♦
  161...........................................................!!؟ من سيقوم به ♦
  165...............................................................!!؟ مىت ذلك ♦
  169..................................................أزمة اخلليج كشفت املغطى ♦
  189................................................. التثبت:الوسيلة الثالثة ♦
  189...............................................ها وأمثلةعلى تطبيققاعدة خبيثة ♦
  194................................................تناقضات واضحات فاضحات ♦
  217..................................................تربية صوفية رافضية ♦
  219.............................................................اخلامتة ♦
  221.......................................................ملحق الوثائق ♦
  249...................................................فهرس املوضوعات ♦
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الشرعیةالفتاوى
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